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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

Εισαγωγή 

Αναντίλεκτα, ο καρκίνος του μαστού αποτελεί την πιο συχνή νεοπλασία στις γυναίκες του 

Δυτικού Ημισφαιρίου, καθώς και τη δεύτερη αιτία θανάτου για το γυναικείο φύλο, μετά από τον καρκίνο 

του πνεύμονα. Πρόκειται για μια «επική ιστορία», που η εμφάνισή της έχει να κάνει με σωρεία 

αντιλήψεων: από την επίδραση των κακών πνευμάτων και του θυμού των θεών, μέχρι τα αναγνωρίσιμα 

φυσικά αίτια. Πρόκειται για ένα πονεμένο ταξίδι, από το μυστικισμό και τις δεισιδαιμονίες, τα φίλτρα και 

τους μάγους, στα εργαλεία της σύγχρονης επιστήμης.  

Έχει χαρακτηρισθεί ως ασθένεια της ωριμότητας, αφού οι περισσότερες περιπτώσεις 

παρουσιάζονται μετά από την ηλικία των 50 ετών, ενώ είναι σπάνιος σε γυναίκες κάτω των 35 ετών (5% 

των περιπτώσεων), με εξαίρεση τις γυναίκες που έχουν κληρονομική προδιάθεση. Βέβαια, οι στατιστικές 

μελέτες δείχνουν ότι ο καρκίνος του μαστού μπορεί να προκύψει σε οποιαδήποτε ηλικία μετά την 

εφηβεία, αλλά τα ποσοστά αυξάνονται, όσο αυξάνονται και οι ηλικιακές κλίμακες.  

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, ο καρκίνος του μαστού διαγιγνώσκεται ετησίως 

σε πάνω από 1.1 εκατομμύρια ανθρώπους σε παγκόσμια κλίμακα [1], ενώ 1 στις 9 γυναίκες του Δυτικού 

Ημισφαιρίου θα αναπτύξει καρκίνο του μαστού στη διάρκεια της ζωής της. Στην Ευρώπη, ο καρκίνος του 

μαστού είναι πολύ διαδεδομένος, ενώ μόλις 5% αναφέρεται στις μη ανεπτυγμένες χώρες, διότι 

στερούνται διαγνωστικών κέντρων. Κάθε 2.5 λεπτά μια γυναίκα στην Ευρώπη μπορεί να διαγνωστεί με 

καρκίνο του μαστού, ενώ κάθε 7.5 λεπτά μία γυναίκα πεθαίνει από τη νόσο! 

 Ο Αμερικανικός Οργανισμός Καταπολέμησης του Καρκίνου (American Cancer Society) 

υπολογίζει ότι το 2013 περίπου 232.340 γυναίκες στις ΗΠΑ αναμένεται να διαγνωστούν με διηθητικό 

καρκίνο του μαστού (invasive breast canser), ο οποίος είναι μία μορφή καρκίνου που εξαπλώνεται πέρα 

από το σημείο που πρωτοεμφανίστηκε,  ενώ 64.640 γυναίκες αναμένεται να διαγνωστούν με καρκίνο in 

situ (CIS), που είναι μια πολύ πρώιμη μορφή καρκίνου του μαστού, η οποία παραμένει στο σημείο όπου 

πρωτοεμφανίστηκε [2]. 

Στην Κύπρο μία γυναίκα κάθε 36 ώρες εμφανίζει καρκίνο του μαστού. Σύμφωνα με στοιχεία της 

Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας για τον Καρκίνο του Μαστού στην Κύπρο (Europa Donna), το 2009 

διαγνώστηκαν 521 νέα περιστατικά καρκίνου του μαστού στις γυναίκες, ενώ το 2010 τα νέα περιστατικά 

ανήλθαν στα 550, συνοδευόμενα με 54 θανάτους. Το 2011 διαγνώστηκαν 571 νέα περιστατικά, ενώ οι 

θάνατοι ανήλθαν στους 78. Η Κύπρος, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας το 2010, όπως 

διαφαίνεται και στον πιο κάτω πίνακα (Πίνακας 1.1) κατείχε την 26
η
 θέση με 67.5 περιπτώσεις ανά 

100.000 άτομα, ανάμεσα στις 50 χώρες με τα υψηλότερα κρούσματα καρκίνου του μαστού.  
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Πίνακας 1.1: Αποτελέσματα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας  

(Δεκέμβριος 2010), όσο αφορά στις χώρες με τα υψηλότερα κρούσματα 

καρκίνου του μαστού ανά 100.000 άτομα [3]. 
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Ο «επικίνδυνος αυτός ανταγωνιστής της ζωής», μολονότι τα τελευταία χρόνια ακολουθεί 

αυξητική τάση, μπορεί να διαγνωστεί έγκαιρα και να προληφθεί με τη βοήθεια της μαστογραφίας, η 

οποία εξακολουθεί να αποτελεί σημαντικό όπλο στην έγκαιρη ανίχνευσή του. Αποτελεί το 

σημαντικότερο τρόπο παρακολούθησης του καρκίνου του μαστού, εφόσον μπορεί να ανιχνεύσει μια 

κακοήθεια σε πρώιμο στάδιο, τέσσερα χρόνια πριν την ψηλάφηση του όγκου. Γενικά, η μαστογραφία 

ανιχνεύει σε διαφορετικά επίπεδα τις διάφορες μορφές καρκίνου του μαστού όπως: ομαδοποιημένες 

αποτιτανώσεις, ακτινοειδείς ανωμαλίες, περιγραμμένους όγκους και αρχιτεκτονικές δυσμορφίες. 

Ως εκ τούτου, η πρόωρη διάγνωση και θεραπεία διαδραματίζουν τον πιο καθοριστικό ρόλο στην 

αύξηση των πιθανοτήτων επιβίωσης και με άλλα λόγια, στην περίπτωση του καρκίνου του μαστού η 

ρήση «η άγνοια σκοτώνει, η πρόληψη σώζει», επιβεβαιώνεται απολύτως. Γι’ αυτό και η Γραπτή 

Διακήρυξη του 2010 για την Καταπολέμηση του Καρκίνου του Μαστού στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το 

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του 2006 για τον Καρκίνο του Μαστού στη Διευρυμένη 

Ευρωπαϊκή Ένωση και το πρώτο Ψήφισμα του 2003, απαιτούν για κάθε γυναίκα σε ολόκληρη την 

Ευρώπη ισότιμη πρόσβαση σε υψηλής ποιότητας φροντίδα για τον καρκίνο του μαστού και τη διεξαγωγή 

προγραμμάτων πληθυσμιακού μαστογραφικού ελέγχου. Η πρόληψη και η διάγνωση είναι οι κύριοι 

τομείς της ευρωπαϊκής αυτής δράσης, στην οποία η μαστογραφία αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο.  

Η αποτελεσματικότητα του μαστογραφικού ελέγχου εξαρτάται από την καλή κατάσταση του 

εξοπλισμού, από την επιδεξιότητα του ατόμου που τον χειρίζεται καθώς και του ατόμου που ερμηνεύει 

τα αποτελέσματα. Οι Ευρωπαϊκές κατευθυντήριες γραμμές καθορίζονται με σαφή ποιοτικά πρότυπα στο 

«Ευρωπαϊκό Πρωτόκολλο Ποιοτικού Ελέγχου των φυσικών και τεχνικών πτυχών της μαστογραφίας», 

στο οποίο γίνεται περιγραφή των βασικών τεχνικών για τον ποιοτικό έλεγχο του φυσικού εξοπλισμού και 

των τεχνικών πτυχών του προσυμπτωματικού ελέγχου με μαστογραφία, ενώ παράλληλα δίνονται τα 

αποδεκτά και εφικτά όρια τιμών κάποιων παραμέτρων λειτουργίας του μαστογράφου. Ο ποιοτικός αυτός 

έλεγχος (Quality Control) είναι προσαρμοσμένος στο γενικότερο πλαίσιο διασφάλισης της ποιότητας 

(Quality Assurance) και είναι απαραίτητος για τη σωστή λειτουργία του μηχανήματος, ώστε να 

επιτευχθεί υψηλή ποιότητα εικόνας με όσο το δυνατό χαμηλότερη δόση. Πρόκειται για διαδικασίες 

αρχικού ελέγχου καθώς και ελέγχων ρουτίνας και συντήρησης του εξοπλισμού του μηχανήματος, όπως 

αυτές ορίζονται στο Ευρωπαϊκό Πρωτόκολλο, ώστε να διατηρείται η αποτελεσματικότητα του σε υψηλά 

επίπεδα.   

Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η μελέτη των παραμέτρων εκείνων και των 

μετρήσεων, που πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στον ποιοτικό έλεγχο του μαστογράφου, ώστε να 

βεβαιώνεται η σωστή λειτουργία του. Το γεγονός αυτό βοηθά στην έγκαιρη και σωστή διάγνωση του 

καρκίνου του μαστού καθώς και στη μείωση τόσο των περιπτώσεων εκείνων που δεν επιτυγχάνεται η 

διάγνωση της παρουσίας καρκίνου εκεί που πράγματι υπάρχει κακοήθεια (false negative diagnosis), όσο 
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και τη μείωση των περιστατικών, όπου γίνεται λανθασμένη διάγνωση του καρκίνου, εκεί που στην  

πραγματικότητα δεν υπάρχει κακοήθεια (false positive diagnosis). 

Η οργάνωση του περιεχομένου της παρούσας διπλωματικής εργασίας περιλαμβάνει επτά 

κεφάλαια (1 – 7), εκ των οποίων το Κεφάλαιο 1 αποτελεί την Εισαγωγή. Το Κεφάλαιο 2 αφορά στη 

φυσιολογία και ανατομία του γυναικείου μαστού, κάνοντας παράλληλα λόγο και στον καρκίνο του 

μαστού. Γίνεται αναφορά στη μακραίωνη ιστορία του καρκίνου του μαστού, στα είδη του και στη 

σταδιοποίησή του, όπως επίσης στα αίτια και στα συμπτώματά του. Ακολούθως, γίνεται αναφορά στις 

μεθόδους έγκαιρης διάγνωσης, μία εκ των οποίων είναι και η μαστογραφία καθώς και στη θεραπευτική 

αντιμετώπισή του. 

Στο Κεφάλαιο 3, παρατίθεται το θεωρητικό υπόβαθρο, όσο αφορά στις βασικές έννοιες φυσικής, 

που σχετίζονται με το θέμα και τις οποίες είναι καλό να γνωρίζει ο αναγνώστης. Αναλυτικότερα, δίνεται 

ο ορισμός, τα είδη, οι πηγές και οι βιολογικές επιδράσεις των ιοντίζουσων ακτινοβολιών σε συνδυασμό 

με τη δοσιμετρία. Δίνονται οι ορισμοί των φυσικών δοσιμετρικών μεγεθών και επεξηγείται η δοσιμετρία 

στη μαστογραφία. 

Ακολούθως, το Κεφάλαιο 4, αφορά στη μαστογραφία και το μαστογράφο. Συγκεκριμένα, 

παρουσιάζεται η μαστογραφία μέσα από μία ιστορική αναδρομή κάνοντας ταυτόχρονα λόγο στα δύο είδη 

της: την ψηφιακή και την αναλογική, όπως επίσης και στη διάκρισή της ανάμεσα σε προληπτική και 

διαγνωστική μαστογραφία, ανάλογα με το σκοπό λήψης της. Παράλληλα, δίνεται η διαδικασία 

διεξαγωγής της εξέτασης της μαστογραφίας και η απεικόνιση του μαστού και της παθολογίας του σ’ 

αυτή. Παρατίθεται η βασική δομή του μαστογράφου, με αναφορές στη χρησιμότητα και τον τρόπο 

λειτουργίας των μερών του  μαστογραφικού συστήματος. 

Στο Κεφάλαιο 5, επεξηγείται ο Ποιοτικός Έλεγχος του μαστογράφου. Ενδεικτικά, δίνεται ο 

ορισμός, η εφαρμογή και οι στόχοι του Ποιοτικού Ελέγχου στη μαστογραφία. Γίνεται λόγος στα τεχνικά 

και απεικονιστικά χαρακτηριστικά ποιότητας της ακτινολογικής εικόνας, στις  παραμέτρους απόδοσης 

του μαστογράφου, στα στοιχεία εφαρμογής του Ποιοτικού Ελέγχου καθώς και στους τρόπους εφαρμογής 

του, διακρίνοντάς τους σε ελέγχους γεωμετρίας της δέσμης του μαστογράφου και ελέγχους γεννήτριας 

και λυχνίας.    

Το Κεφάλαιο 6, αποτελεί τη Μεδοθολογία της παρούσας διπλωματικής εργασίας, στο οποίο  

παρατίθεται η περιγραφή των δοκιμών του Ποιοτικού Ελέγχου μαστογράφου τύπου GE DMR, που  

έλαβε χώρα σε Ιατρικό Διαγνωστικό Κέντρο στη Λευκωσία, λαμβάνοντας υπόψη τα κριτήρια, όπως αυτά 

ενσωματώνονται στο «Ευρωπαϊκό Πρωτόκολλο Ποιοτικού Ελέγχου των φυσικών και τεχνικών πτυχών 

της μαστογραφίας», συνδυάζοντας παράλληλα και τα κριτήρια, που καθόρισε ο Δρ. Χριστόδουλος 

Κωνσταντίνου. Στο τέλος του κεφαλαίου δίνονται οι μετρήσεις που προέκυψαν και η παρουσίαση των 

αποτελεσμάτων των μετρήσεων για κάθε παράμετρο που προέκυψαν από τις δοκιμές αυτές.  
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Τέλος, στο Κεφάλαιο 7, καταγράφονται τα συμπεράσματα, όπως αυτά προέκυψαν κατά τη 

διεξαγωγή του Ποιοτικού Ελέγχου του μαστογράφου. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Φυσιολογία και Καρκίνος του Μαστού  

  

2.1 Εισαγωγή 

Ο γυναικείος μαστός είναι ένα μοναδικό και αιώνιο σύμβολο της γυναικείας φύσης, που 

σχετίζεται άμεσα με τη θηλυκότητα, την υγεία,  την ομορφιά, τον έρωτα, τη γονιμότητα, αλλά και την 

ίδια την ανάπτυξη και τη διατήρηση της ζωής. Δεν είναι απλά ένα όργανο του σώματος της γυναίκας, 

αλλά είναι τα κοσμήματα που ο «Πλάστης» της χάρισε με τόση αγάπη, για την επιβίωση και τη διαιώνιση 

του ανθρώπινου είδους. Άλλωστε, δεν είναι τυχαίο, ότι κατά τη δημιουργία «φύτεψε» τους μαστούς της 

στο εμφανέστερο σημείο του κορμιού της, πάνω στο πρόσθιο θωρακικό τοίχωμα, εκεί όπου κρεμάει ένα 

στολίδι της, ένα κόσμημά της. 

Σύμβολο, λοιπόν, της μητρότητας, της απαλότητας, της ευαισθησίας και της ασφάλειας, της 

γυναικείας χάριτος και γοητείας, τιμήθηκε και υμνήθηκε από αρχαιοτάτων χρόνων. Πλειάδες οι 

αναφορές στο όνομά του, τόσο σε αρχαία όσο και σύγχρονα κείμενα, σε έργα τέχνης, στην ποίηση, στην 

πεζογραφία, ακόμη και στη θρησκεία. Το μεγαλείο της αιώνιας αυτής φωλιάς της τρυφερότητας και του 

πόνου άφησε το αποτύπωμά του σε κάθε εποχή. Δεν είναι τυχαίο που ο Κολόμβος πίστεψε ότι η Γη 

μοιάζει με μαστό, έχοντας για επίγειο παράδεισο την προεξέχουσα θηλή του. Από την άλλη, η προέλευση 

του Γαλαξία, αποδόθηκε κατά την ελληνική μυθολογία στο γάλα που φτιάχτηκε από το μαστό της Ήρας. 

Όταν, η Ήρα από λάθος θήλασε τον Ηρακλή, τον απέσπασε με οργή από τη θηλή της και από το χυμένο 

γάλα της σχηματίστηκε ο Γαλαξίας με τα δισεκατομμύρια άστρα του. «Οὗτος γίνεται ἐν τοῖς φαινομένοις 

κύκλοις, ὃν προσαγορεύεσθαί φάσι Γαλαξίαν· οὐ γὰρ ἐξῆν τοῖς Διὸς υἱοῖς τῆς οὐρανίου τιμῆς μετασχεῖν 

εἰ μή τις αὐτῶν θηλάσειε τὸν τῆς Ἣρας μαστόν. διόπερ φασὶ τὸν Ἑρμῆν ὑπὸ τὴν γένεσιν ἀνακομίσαι τὸν 

Ἡρακλέα καὶ προσσχεῖν αὐτὸν τῷ τῆς Ἣρας μαστῷ, τὸν δὲ θηλάζειν· ἐπινοήσασαν δὲ τὴν Ἣραν 

ἀποσείσασθαι αὐτόν, καὶ οὕτως ἐκχυθέντος τοῦ περισσεύματος ἀποτελεσθῆναι τὸν Γαλαξίαν κύκλον» 

[4].  

Η ετυμολογία της λέξης «μαστός», μας ανάγει στην αρχική ρίζα μαδ- (λατινικά mad-eo = είμαι 

υγρός), έπειτα στο επίθετο μαδ(αρ)ος, που σημαίνει υγρός, μαλακός και κατόπιν στο ουσιαστικό 

«μαζός», το οποίο είναι ιωνικός τύπος και αναφέρεται στον Όμηρο, τον Ιπποκράτη, αλλά και στον 

Ηρόδοτο. Πιθανότατα, οι Ίωνες, χρησιμοποιούσαν τον τύπο αυτό για να δηλώσουν τη σύσταση του 

στήθους με τη μάζα, δηλαδή τη ζύμη. Βέβαια, έχει διατυπωθεί και η άποψη ότι ο «μαζός», αναφέρεται 

στο ανδρικό στήθος, ενώ ο «μαστός» στο γυναικείο. Η χρήση τους όμως στα κείμενα, δεν επιβεβαιώνει 

τον ισχυρισμό αυτό. Εκτός, από τον τύπο αυτό στα αρχαία κείμενα συναντάται, και ο δωρικός τύπος 

«μασδός». Ταυτόχρονα, όμως, ο «μαστός», ετυμολογικά συγγενεύει και με το επίθετο «μεστός» (πλήρης, 

γεμάτος), δηλαδή είναι γεμάτος γάλα, υγρός. 
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Ο μαστός, λοιπόν, δεν είναι ένα οποιοδήποτε όργανο του γυναικείου σώματος, αλλά αποτελεί 

μέρος του εγώ κάθε γυναίκας, ως το αιώνιο, αναντικατάστατο και μοναδικό στοιχείο της γυναικείας 

φύσης. Γι’ αυτό και από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα η γυναίκα πασχίζει να διατηρήσει την αισθητική 

και την ακεραιότητα του μαστού της. Ισχυρότερος εχθρός της στον αγώνα που δίνει καθημερινά στην 

παλαίστρα της ζωής: ο καρκίνος, που είναι μία από τις πλέον αμείλικτες παθήσεις, όταν δε διαγνωστεί 

έγκαιρα. Στο φόβο, λοιπόν, μη τυχόν, «ο απρόσκλητος αυτός ανταγωνιστής της ζωής» της χτυπήσει την 

πόρτα και την αναγκάσει στη χείριστη των περιπτώσεων, να προβεί στον ακρωτηριασμό, προκειμένου να 

σώσει τη ζωή της, οφείλει να  δίνει ένα αγώνα στήθος με στήθος, να επαγρυπνεί και να φυλάσσεται μέσω 

των προληπτικών διαγνωστικών ελέγχων. 

 

2.2 Ανατομία και φυσιολογία του μαστού 

Η εξωτερική μορφολογία του μαστού (εικόνες 2.1 και 2.2) περιλαμβάνει τη θηλή, τη θηλαία 

άλω και τα αλωαία οζίδια, τα οποία έχουν ως υπόθεμα τους αλωαίους αδένες, οι οποίοι είναι 

υποτυπώδεις γαλακτικοί αδένες. Εσωτερικά (εικόνες 2.1 και 2.2) αποτελείται από τον μαστικό ή μαζικό 

αδένα και το περιμαστικό λίπος. Το περιμαστικό λίπος είναι συνέχεια του υποδόριου λίπους, το οποίο 

είναι αφθονότερο στην πρόσθια περιοχή του μαστού, ανάμεσα στο δέρμα και τον μαστικό αδένα. Ο 

μαστικός αδένας αποτελείται από τους λοβούς, όπου παράγεται το γάλα και τους γαλακτοφόρους πόρους, 

που μεταφέρουν το γάλα στους γαλακτοφόρους κόλπους. Οι γαλακτοφόροι κόλποι είναι ανευρύσματα 

των πόρων, τα οποία λειτουργούν ως αποθήκη του γάλακτος. Ανάλογα με την πυκνότητα του μαστικού 

αδένα, ο μαστός χαρακτηρίζεται ως πυκνός αδενώδης, αδενώδης – λιπώδης ή λιπώδης [5]. Πυκνά 

αδενώδης συνίσταται κυρίως κατά τη νεαρή ηλικία και λιπώδης σε μία προχωρημένη ηλικία.  

 

 

 

 

             

                               

 

 

 

 

Εικόνα 2.1: Ανατομία του     
 Μαστού σε πλάγια όψη 
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Εικόνα 2.2: Μαστογραφική Ανατομία του μαστού 
 

 

Το μέγεθος, λοιπόν, και το σχήμα του γυναικείου μαστού διαφέρει από γυναίκα σε γυναίκα και 

αυτό οφείλεται σε ποικίλους παράγοντες. Τέτοιοι είναι: η ηλικία, το βάρος, το ιστορικό της οικογένειας, 

ο όγκος του μαστικού ιστού, η πυκνότητα και η ελαστικότητα του δέρματος, όπως επίσης η επίδραση των 

ορμονών (κυρίως της προγεστερόνης και των οιστρογόνων), αλλά και η εμμηνόπαυση.  Ως εκ τούτου, οι 

μαστοί των γυναικών κατά την ηλικία των 20 – 30 ετών διαφέρουν ορμονικά και βιολογικά από εκείνους 

των γυναικών ηλικίας 40 με 50 ετών. Καθώς, λοιπόν, οι γυναίκες εισέρχονται στην εμμηνόπαυση, ο 

αδενικός ιστός και τα λόβια του μαστού ατροφούν και αντικαθίστανται από λίπος. Έτσι, παρατηρείται 

σταδιακή μείωση της πυκνότητας των μαστών, που έχει ως συνέπεια τη μεγαλύτερη ευαισθησία της 

μαστογραφίας στην ανίχνευση του καρκίνου. 

 

2.3 Ο καρκίνος του μαστού και η μακραίωνη ιστορία του 

  Πρόκειται για την ανάπτυξη κακοήθους όγκου στην περιοχή του μαστού. Προκαλείται από τον 

ανεξέλεγκτο πολλαπλασιασμό παθολογικών κυττάρων, που ως αποτέλεσμα, προκαλούν το σχηματισμό 

κακοήθους όγκου στην περιοχή του μαστού και ουσιαστικά αποτελεί κυτταρική νόσο. Τα παθολογικά 

αυτά κύτταρα έχουν τη δυνατότητα εξάπλωσης σε γειτονικούς ιστούς με δυσάρεστες συνέπειες για 

ολόκληρο τον οργανισμό. Η πιθανότητα εμφάνισης της νόσου σε άνδρες, είναι υπαρκτή, αλλά πολύ 

μικρή. 

  Ο καρκίνος του μαστού αναφέρθηκε για πρώτη φορά, σε αιγυπτιακά κείμενα που 

χρονολογούνται γύρω στο 1600 π.Χ. Ανάμεσα στους οχτώ αιγυπτιακούς παπύρους που έχουν σωθεί, ο 

πάπυρος του Edwin Smith, θεωρείται ότι περιέχει την πρώτη αναφορά. Βέβαια, η αντιγραφή του 



10 
 

πρωτότυπου εγγράφου, που χρονολογείται πιθανώς το 3000-2500 π.Χ., είναι αποσπασματική και 

συνεπώς ελλιπής. Ενδεχομένως είχε γραφεί από τον αρχιτέκτονα και ιατρό Ιμχοτέπ (Ι-εμ-Χετέπ) και 

περιλάμβανε τη διάγνωση και τη θεραπεία καρκίνων του μαστού [6]. Οι αρχαίοι Αιγύπτιοι περιγράφουν 

περιστατικά καρκίνων του μαστού που αντιμετωπίζονταν θεραπευτικά με καυτηριασμό, με τη βοήθεια 

ενός εργαλείου που ονομαζόταν «τρυπάνι φωτιάς», χωρίς όμως να υπάρξει θεραπεία [7].  

Όσον αφορά στην αρχαία Ελλάδα, οι πρώτες καταγραφές αποδίδονται στον πατέρα της ιστορίας, 

τον Ηρόδοτο (5ος π.Χ. αιώνας), ο οποίος αναφέρει ότι η Άτοσσα, η μητέρα του Πέρση βασιλιά Δαρείου, 

είχε όγκο στο μαστό της [8]. Την θεράπευσε ο Έλληνας ιατρός Δημοκήδης, πιθανότατα χωρίς 

χειρουργική επέμβαση. «Ἀτόσσῃ, τῇ Κύρου μὲν θυγατρί, Δαρείου δὲ γυναικί, ἐπὶ τοῦ μαστοῦ ἒφυ φῦμα, μετὰ 

δὲ ἐκραγὲν ἐνὲμετο πρόσω. Ὃσον μὲν δὴ χρόνον ἦν ἒλασσον, ἡ δὲ κρύπτουσα καὶ αἰσχυνομένη ἒφραζεν 

οὐδενί. Ἐπεί τε δὴ ἐν κακῷ ἦν, μετεπέμψατο τὸν Δημοκήδην, καὶ οἱ ἐπέδει ιν  ὁ δὲ φὰς ὑγιέα ποιήσειν, 

ἐ ορκοῖ μέν, ἡ μὲν οἱ ἀντιπουργήσειν ἐκείνην τοῦτο, ὃ ἂν αὐτῆς δεηθῇ  δεήσασθαι δὲ οὐδενός τῶν ὃσα ἐς 

αἰσχύνην ἐστι φέροντα   ὡς δὲ ἂρα μιν μετὰ ταῦτα ἱώμενος ὑγιέα ἀπέδει ε…» [9].  

Ο πρώτος, όμως, ο οποίος χρησιμοποίησε τους όρους «καρκίνος και «καρκίνωμα», για να 

περιγράψει τους όγκους, όχι μόνο στους μαστούς, αλλά και σε άλλα σημεία του σώματος, ήταν ο 

Ιπποκράτης, ο μεγαλύτερος γιατρός της αρχαιότητας (460 – 375 π.Χ.). Στο έργο του «Περί Επιδημιών», 

αναφέρει χαρακτηριστικά:  «Γυναικί έν Αβδήροισι καρκίνωμα εγένετο περί το στήθος, και διά της θηλής 

έρρεεν ιχώρ ύφαιμος.....επιληφθείσης δέ της ρύσιος, έθανεν» [10]. Ουσιαστικά αναφέρεται σε μία γυναίκα 

στα Άβδηρα που παρουσίασε καρκίνωμα στο στήθος και από τη θηλή έτρεχε υγρό κόκκινο σαν αίμα. 

Προσπάθησε να της σταματήσει την αιμορραγία και όταν αυτή σταμάτησε, η γυναίκα πέθανε. Τότε, ο 

Ιπποκράτης συνέδεσε τη διακοπή της έμμηνης ρύσης με τον καρκίνο του μαστού, συνδέοντας την 

ασθένεια με φυσικά αίτια και όχι με θεούς ή πνεύματα.  

Ο Ιπποκράτης περιέγραφε τις διάφορες διογκώσεις με ή χωρίς σχηματισμό εξωτερικού έλκους 

ενώ ταυτόχρονα κατανόησε και περιέγραψε τις διαφορές μεταξύ καλοήθους και κακοήθους όγκου. 

Θεωρούσε ότι ήταν προτιμότερο να μην εφαρμόζεται καμία θεραπεία, διότι αν ο ασθενής λάμβανε 

κάποια θεραπεία θα πέθαινε σύντομα. Αξίζει να σημειωθεί ότι σε αφιερώματα του 4
ου

 π.Χ. αιώνα που 

βρέθηκαν σε διάφορα Ασκληπιεία, συχνά απεικονίζονται μαστοί, γεγονός που αποδεικνύει τη μεγάλη 

έκταση που είχαν οι παθήσεις του στήθους εκείνη την εποχή [7]. Ενδιαφέρον έχει να αναφέρουμε 

σχετικά με την ονοματολογία ότι οι αρχαίοι ιατροί έδωσαν στη νεοπλασία το όνομα «καρκίνος» από την 

εξωτερική του μορφή. Συγκεκριμένα, ο Γαληνός (131 – 198 μ.Χ.), σημειώνει ότι όπως στο ζώο καρκίνο 

(κάβουρα) τα πόδια του είναι εκατέρωθεν του σώματός του (δηλαδή αντιδιαμετρικά στο σώμα του), κατά 

τον ίδιο τρόπο στο μαστό της γυναίκας οι φλέβες είναι διογκωμένες και καταφανείς από «τον παρά φύσιν 

όγκο» [11]. Τις  παρομοίαζε, δηλαδή, με τα πόδια του καβουριού και από τότε το καβούρι έγινε σύμβολο 

του καρκίνου. Βέβαια, στο Γαληνό αποδίδεται και η χρήση του όρου «όγκος».  
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Τον 1
ο
 μ.Χ. αιώνα (Ελληνορωμαϊκή περίοδος), ο Ρωμαίος γιατρός Κέλσος (Autus Cornelius 

Celsus) στο έργο του “De Medicina libri octo” (Περί ιατρικής)  καταγράφει την κλινική εικόνα του 

καρκίνου του μαστού και επισημαίνει τη διόγκωση των λεμφαδένων, αποδίδοντας την πρώτη γραπτή 

σταδιοποίηση της νόσου που έχει βρεθεί μέχρι σήμερα. Ο Λεωνίδης, ένας άλλος Έλληνας ιατρός από την 

Αλεξάνδρεια είναι ο πρώτος που περιέγραψε με λεπτομέρειες το 180 μ.Χ. εγχείρηση μαστεκτομής, η 

οποία ακολουθείτο από καυτηριασμό για την αποτροπή της αιμορραγίας. Οι μαστεκτομές, φαίνεται, 

όμως ότι είχαν ξεκινήσει πολύ παλαιότερα πιθανότατα από την εποχή του Ιπποκράτη, χωρίς να υπάρχει 

αναλυτική περιγραφή της διαδικασίας. 

 Ο Γαληνός, την ίδια εποχή, υποστηρίζοντας τη χυμική θεωρία του Ιπποκράτη, για την ύπαρξη 

τεσσάρων υγρών στον οργανισμό: του αίματος, του φλέγματος, της κίτρινης και της μέλαινας (μαύρης) 

χολής, θεωρούσε ότι ο καρκίνος του μαστού ήταν αποτέλεσμα της περίσσειας μαύρης χολής στο αίμα 

(μελαγχολία). Το πλεόνασμα μαύρης χολής δημιουργείτο λόγω της δυσλειτουργίας του συκωτιού και της 

σπλήνας, με αποτέλεσμα την ανάπτυξη σκληρού καρκινώματος. Όπως και ο Ιπποκράτης, σημείωσε ότι 

προδιάθεση για καρκινώματα στο στήθος είχαν οι γυναίκες που δεν είχαν πλέον έμμηνη ρύση. Σύμφωνα 

με το Γαληνό, η έμμηνη ρύση, χρησίμευε για να καθαρίσει το σώμα από την πλεονάζουσα μαύρη χολή 

[6].  Σημείωσε επίσης,  ότι στα πρώτα στάδια του καρκίνου είναι πιο ωφέλιμη η συντηρητική θεραπεία, 

ενώ όταν ο όγκος μεταβληθεί σε μεγάλη μάζα, είναι απαραίτητη η μαστεκτομή.  

Μία άλλη άποψη, ενδεικτική της άγνοιας του τρόπου ανάπτυξης του καρκίνου, εξέφρασε ο Δίων 

ο Κάσσιος (155-235 μ.Χ.), που υποστήριξε ότι οι όγκοι στους μαστούς αναπτύσσονται μετά τα 

χτυπήματα των γυναικών με τα χέρια στο στήθος τους, μια κίνηση πολύ διαδεδομένη τα αρχαία χρόνια 

σε περιπτώσεις μεγάλης λύπης ή πένθους. Από την άλλη, κατά τα πρώτα Χριστιανικά και Βυζαντινά 

χρόνια οι Άγιοι Ανάργυροι, ο Κοσμάς και ο Δαμιανός, τον 3ο μ.Χ. αιώνα αναφέρεται ότι μπορούσαν να 

θεραπεύσουν πολλές ασθένειες, μεταξύ των οποίων και περιστατικά καρκίνου του μαστού. Ωστόσο την 

περίοδο αυτή, οι μοναχοί αποθάρρυναν τις χειρουργικές επεμβάσεις του καρκίνου του μαστού, μετά το 

μαρτύριο της Αγίας Αγάθης από τη Σικελία, λόγω του μαρτυρίου στο οποίο υπεβλήθηκε από τον Ρωμαίο 

Κυβερνήτη (αφαίρεση των μαστών της), για τα γνωστά θρησκευτικά της αισθήματα. Έτσι, 

ανακηρύχθηκε από τους Σικελούς και προστάτιδα Αγία, όσων πάσχουν από παθήσεις του μαστού [6]. 

  Γύρω στο 670 μ.Χ. ο Παύλος ο Αιγινήτης πρώτος περιέγραψε ογκεκτομή, δηλαδή εγχείρηση 

χωρίς ολική αφαίρεση του μαστού. Θεωρούσε ότι όταν ο όγκος είχε γίνει μία μεγάλη μάζα, μόνο το 

χειρουργείο μπορούσε να προσφέρει μία ελπίδα για ίαση.  Οι συγκεκριμένες τεχνικές και θεωρίες εκείνης 

της εποχής πέρασαν μέσω των Αράβων Abulcasis και Rhazes στην Ιατρική της Δύσης, όπου έγιναν 

αργότερα τα χειρουργικά εγχειρίδια του Πανεπιστημίου της Σορβόνης στο Παρίσι, μέχρι τις αρχές του 

19
ου

 αιώνα [7].  
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Από τα Βυζαντινά χρόνια μέχρι τον 19
ο
 αιώνα, ελάχιστα είναι τα νέα κομμάτια που μπαίνουν 

στο περίπλοκο παζλ της αντιμετώπισης του καρκίνου του μαστού. Γύρω, όμως, στο 1600 ο Γερμανός 

χειρούργος Wilhelm Fabry von Hilden επινόησε ένα αποκρουστικό εργαλείο που συνέθλιβε τη βάση του 

μαστού και στη συνέχεια εκτελούσε τη μαστεκτομή με ένα ειδικά προσαρμοσμένο νυστέρι.  Λίγο 

αργότερα, ο Ολλανδός γιατρός Nicolas Tulp διέδωσε τη θεωρία ότι ο καρκίνος του μαστού είναι 

μεταδοτική ασθένεια, βλέποντας τη σχεδόν ταυτόχρονη (προφανώς τυχαία) προσβολή μιας Ολλανδής 

αριστοκράτισσας και της υπηρέτριάς της. Η θεωρία του αυτή, που ουσιαστικά βασιζόταν μόνο στα 

συγκεκριμένα περιστατικά, γνώρισε τεράστια διάδοση για πολλά χρόνια, χωρίς ποτέ κανένας να 

ενδιαφερθεί για την επιστημονική της επιβεβαίωση [12].  

Τις επόμενες δεκαετίες οι χειρουργικές τεχνικές τροποποιήθηκαν, όχι πάντα προς το καλύτερο, 

οι μεταστάσεις σε διάφορα σημεία του σώματος δεν άργησαν να αναγνωριστούν, ενώ η ανακάλυψη του 

μικροσκοπίου στο τέλος του 17
ου

 αιώνα άνοιξε νέους ορίζοντες στην ακριβή διάγνωση των διαφόρων 

μορφών καρκίνου του μαστού. Σε ορισμένες, ακόμη, περιπτώσεις αντί του κλασικού καυτηριασμού, 

επιχειρήθηκε να εφαρμοστεί διακοπή της αιμορραγίας ακόμη και με καυστικές χημικές ουσίες, ενώ 

άρχισε να γίνεται από όλους τους χειρουργούς αποδεκτή η ταυτόχρονη, με τη μαστεκτομή, αφαίρεση των 

προσβεβλημένων λεμφαδένων της μασχάλης. 

Το 1802, ο περίφημος Γάλλος χειρούργος Guillaume Dupuytren, απέδειξε ότι ο καρκίνος του 

μαστού δεν είναι μεταδοτική νόσος και το 1825 ο Astley Cooper συνέγραψε μια πραγματεία για τις 

βασικές αρχές της χειρουργικής θεραπείας του καρκίνου του μαστού σε εκτεταμένο όγκο ή συνύπαρξη 

λοίμωξης και την αφαίρεση του διογκωμένου μασχαλιαίου λεμφαδένα σε περίπτωση παρουσίας του [12]. 

Ο σημαντικότερος, όμως, χειρουργός στη μακραίωνη ιστορία του καρκίνου του μαστού ήταν 

αναμφίβολα ο William Steward Halsted, ο οποίος το 1882 πραγματοποίησε την πρώτη ολική 

μαστεκτομή, η οποία περιλάμβανε: ευρεία εκτομή του όγκου και του γύρω δέρματος, αφαίρεση των 

μασχαλιαίων λεμφαδένων, αφαίρεση του μείζονος θωρακικού μυός, αφαίρεση όλων των ιστών που 

βρίσκονται προς τις περιοχές ανάπτυξης του όγκου, καθώς και επιδιόρθωση της περιοχής με δερματικά 

μοσχεύματα. Η μαστεκτομή κατά Halsted αποτέλεσε την πρωταρχική μέθοδο αντιμετώπισης του 

καρκίνου του μαστού, για ένα περίπου αιώνα.  

Εκτός από τον συγκεκριμένο χειρουργό, ένας άλλος επιστήμονας που άλλαξε τη ροή των 

πραγμάτων ήταν ο William Conrad Röntgen, ο οποίος ανακάλυψε το 1895 τις ακτίνες Χ, που αποτέλεσαν 

τη βάση για την ακτινοθεραπεία και τη μαστογραφία. Ένα χρόνο μετά την ανακάλυψη του Röntgen, 

χρησιμοποιήθηκαν για τη θεραπεία τριών περιπτώσεων καρκίνων του μαστού. Ωστόσο και οι τρεις είχαν 

προχωρημένο, ανεγχείρητο καρκίνο με αποτέλεσμα να πεθάνουν λίγο αργότερα. Από την άλλη, η 

ανακάλυψη του ραδίου το 1898 από τους Pierre και Marie Curie, προστέθηκε ως ενδιάμεση ακτινοβολία 

κατά τη θεραπεία, ενώ στο Λονδίνο ο Geoffrey Keyenes Langdon το 1927, χρησιμοποίησε βελόνες 
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ραδίου ως μοναδική θεραπεία σε προχωρημένο και ανεγχείρητο καρκίνο του μαστού. Το προφανές 

όφελος της ιοντίζουσας ακτινοβολίας, αφορούσε στη μείωση του μεγαλύτερου μέρους των μεγάλων 

όγκων και στη μείωση των υποτροπών [6].   

Μετά, λοιπόν, το 1900, οι εξελίξεις σε κάθε τομέα της ιατρικής και της τεχνολογίας ήταν 

ραγδαίες. Όσον αφορά στον καρκίνο του μαστού, το 1903 καθιερώνεται επίσημα η ακτινοβολία ως 

θεραπευτική μέθοδος ρουτίνας, το 1930 ανακαλύπτεται το περίφημο ακτινοθεραπευτικό μηχάνημα Mega 

Volt Apparatus που πρωτοχρησιμοποιήθηκε στο Amsterdam το 1939, ενώ την ίδια εποχή αρχίζει να 

εφαρμόζεται η ακτινοθεραπεία για την αντιμετώπιση ακόμη και πρώιμων μορφών καρκίνου. Στη 

δεκαετία του 1940 οι γιατροί της εποχής ανακαλύπτουν ότι ορισμένες ορμόνες, αλλά και οι ωοθήκες 

κατά περίεργο και άγνωστο τρόπο, έχουν σχέση με τους όγκους των μαστών, προτείνοντας μάλιστα τον 

ευνουχισμό κοριτσιών νεαρής ηλικίας [6]. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι το 1960 ο Jean-Maurice 

Spitalier προτείνει την αντιμετώπιση ακόμη και εγχειρήσιμων όγκων με τη βοήθεια της ακτινοθεραπείας, 

εφαρμόζοντας την ίδια σχεδόν τακτική με τον Παύλο τον Αιγινήτη, ο οποίος τον 7
ο
 αιώνα πρότεινε τον 

καυτηριασμό, ως εναλλακτική λύση για την αποφυγή της μαστεκτομής.  

Στο τέλος, μόλις, της δεκαετίας του 1960, ο Umberto Veronesi και οι συνεργάτες του στο 

Πανεπιστήμιο του Μιλάνου, ανακοινώνουν ασυνήθιστα υψηλά ποσοστά επιβίωσης από καρκίνο του 

μαστού, μετά από συνδυασμό μερικής εκτομής του όγκου, ακτινοβολίας και χημειοθεραπείας. Το 1990 

το Εθνικό Ινστιτούτο Υγείας των ΗΠΑ, αλλά και πολλές άλλες εθνικές επιτροπές, καθόρισαν τις 

χειρουργικές επιλογές, όσον αφορά στον καρκίνο του μαστού, οι οποίες επελέγησαν μετά από σειρά 

συναντήσεων των κορυφαίων ογκολόγων και χειρουργών του κόσμου. Έτσι, η επέμβαση κατά Halsted 

σταδιακά αποσύρθηκε, διότι παρουσίαζε ορισμένα προβλήματα, ενώ τελικά επικράτησαν η 

τροποποιημένη μαστεκτομή κατά Patey με διατήρηση δηλαδή, του μείζονος θωρακικού μυός, εκτός των 

περιπτώσεων προσβολής του από τη νόσο και η ογκεκτομή με ταυτόχρονο λεμφαδενικό καθαρισμό της 

μασχάλης, που είχε προτείνει ο Veronesi.  

Ο 20
ος

 αιώνας, χαρακτηρίστηκε από τη χειρουργική επέμβαση, τη μαστογραφία και τη 

χημιοθεραπεία. Η έρευνα επιβεβαίωσε και  την κληρονομική πλευρά του καρκίνου του μαστού. 

Παράλληλα, αναγνωρίστηκε, ως ένα μείζον πρόβλημα υγείας στο δυτικό κόσμο, τονώνοντας μια 

συντονισμένη προσπάθεια εναντίον της. 
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2.3.1 Είδη και σταδιοποίηση του καρκίνου του μαστού 

  Υπάρχουν δύο είδη καρκίνου του μαστού, το in situ, στο οποίο τα καρκινικά κύτταρα είναι 

περιορισμένα σε τοπικό επίπεδο και δεν έχουν αρχίσει ακόμη να εξαπλώνονται στο μαστό και το 

διηθητικό (invasive), όπου τα καρκινικά κύτταρα εμφανίζουν διήθηση σε γειτονικούς αδένες. Σχετικά με 

το ακριβές σημείο εμφάνισής του, διακρίνεται σε πορογενή καρκίνο - ductal carcinoma (εικόνα 2.3) και 

σε λοβιακό καρκίνο - lobular carcinoma (εικόνα 2.4), ανάλογα με τον αδένα που προσβάλλει [5]. Ο 

πορογενής καρκίνος αρχίζει από τα κύτταρα των γαλακτοφόρων πόρων και είναι η πιο συχνή μορφή 

(90%), ενώ ο λοβιακός αρχίζει από τους λοβιακούς αδένες και αποτελεί το 8% των καρκίνων του 

μαστού. Ο λοβιακός καρκίνος παρουσιάζει παράλληλα δύο ιδιότητες, τις οποίες πρέπει να λαμβάνει 

υπόψη του ο/η γιατρός: 1) την πολυεστιακή ιδιότητα, δηλαδή όταν βρίσκεται ταυτόχρονα σε πολλά 

σημεία στον ίδιο μαστό σε ποσοστό που αγγίζει το 90% και 2) την αμφιτερόπλευρη εντόπιση, δηλαδή 

όταν υπάρχει ταυτόχρονα και στον άλλο μαστό σε ποσοστό 35 – 60%.    

 

   

                                 

     

Εικόνα 2.3: Πορογενής καρκίνος                                                Εικόνα 2.4: Λοβιακός καρκίνος 

                      

 Άλλη μια ειδική κατηγορία καρκίνου του μαστού είναι και ο φλεγμονώδης καρκίνος, που 

συνοδεύεται από μικροβιακή φλεγμονή των λεμφαγγείων μιας περιοχής του μαστού και μπορεί να 

καταλαμβάνει ακόμα και το 1/3 της επιφάνειάς του. Επειδή το δέρμα της πάσχουσας περιοχής εμφανίζει 

ερυθρότητα, μπορεί κανείς εύκολα να θεωρήσει ότι πρόκειται για απλή φλεγμονή. 

Ωστόσο, ο καρκίνος του μαστού μπορεί να εμφανίσει μετάσταση σε άλλο σημείο του σώματος. 

Η μετάσταση των καρκινικών κυττάρων συμβαίνει όταν αυτά διηθήσουν σε λεμφαγγεία ή αιμοφόρα 

αγγεία και μεταφερθούν έτσι σε άλλα όργανα του σώματος, δημιουργώντας νέους μεταστατικούς όγκους. 
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Για την κατηγοριοποίηση της εξέλιξης και της σοβαρότητας ενός επισημασμένου καρκίνου η 

διαδικασία της σταδιοποίησης χρησιμοποιείται για να επισημαίνει μέσω ενός τυποποιημένου συστήματος 

την έκταση και τυχόν μεταστάσεις. Η σταδιοποίηση του καρκίνου του μαστού είναι η ακόλουθη:   

 «Τ»: Συμβολίζει όγκο (tumor), δηλαδή το μέγεθος και το βαθμό εξάπλωσής του στο μαστό, 

που αναπαρίσταται από αριθμούς 0 ως 4. Μεγαλύτεροι αριθμοί σημαίνουν μεγαλύτερο μέγε-

θος ή μεγαλύτερη εξάπλωση του όγκου. 

 «Ν»: Συμβολίζει την επέκταση στους λεμφαδένες, δηλαδή σε σημεία παραγωγής κυττάρων 

του ανοσοποιητικού συστήματος. Αναπαρίσταται από αριθμούς 0 ως 3, οι οποίοι υποδηλώ-

νουν την έκταση της εξάπλωσης σε γειτονικούς λεμφαδένες. 

 «Μ»: Συμβολίζει τη μετάσταση, δηλαδή την επέκταση σε απομακρυσμένα σημεία του σώ-

ματος. Αναπαρίσταται από αριθμούς 0 ή 1, ανάλογα με το αν υπάρχει μετάσταση σε απο-

μακρυσμένα όργανα ή λεμφαδένες που δεν είναι στο στήθος.  

Ανάλογα με το στάδιο του καρκίνου καθορίζεται η θεραπεία, η πορεία της νόσου και οι πιθανότητες 

επιβίωσης της ασθενούς.    

Παρόλα αυτά δεν είναι όλες οι αλλοιώσεις, διογκώσεις ή σκληρύνσεις καρκινικές και 

κακοήθεις. Υπολογίζεται πως το 90% των μαστικών όγκων σε γυναίκες ηλικίας 20 – 50 ετών 

προκαλούνται από κάποια πάθηση καλοήθους φύσης. Οι καλοήθεις παθήσεις μπορούν να είναι: 

 Ινοαδένωμα 

 Κύστη 

 Λίπωμα 

 Φυλλοειδής όγκος 

 Θήλωμα 

 Φλεγμονή-Απόστημα 

 Ινοκυστική μαστοπάθεια 

 Γαλακτοφορεκτασία 

 Μασταλγία 

 Μαστίτιδα 

 Γαλακτοκήλη 

 Αδενολίπωμα 

 

 

 

2.3.2 Αίτια πρόκλησης Καρκίνου του Μαστού 
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Ο καρκίνος του μαστού είναι μια πολυπαραγοντική νόσος, διότι οφείλεται σε πολλά και ποικίλα 

αίτια, τα οποία αλληλεπιδρούν μεταξύ τους με τέτοιο τρόπο που οι επιστήμονες δεν έχουν κατανοήσει 

ακόμα. Μολονότι, λοιπόν, παραμένουν πολλά που πρέπει να μάθει κανείς για τις αιτίες του καρκίνου του 

μαστού, έχει καταδειχθεί ότι μερικοί συγκεκριμένοι παράγοντες αυξάνουν τον κίνδυνο. 

Όλο και περισσότερα τεκμηριωμένα στοιχεία διαπιστώνουν το συσχετισμό μεταξύ σωματικής 

άσκησης και χαμηλότερου κινδύνου εμφάνισης καρκίνου του μαστού. Η έλλειψη σωματικής άσκησης 

υπολογίζεται ότι προκαλεί το 10% - 16%  όλων των περιστατικών καρκίνων του μαστού. Από την άλλη, 

το επιπλέον σωματικό βάρος (Δείκτης Μάζας Σώματος: 25 και πάνω) σε συνδυασμό με την έλλειψη 

σωματικής άσκησης ευθύνονται για το 25% - 33% των περιστατικών καρκίνου του μαστού. Γενετικοί 

παράγοντες επηρεάζουν 5% - 10% των περιπτώσεων. 

Αναλυτικότερα, οι κυριότεροι παράγοντες, οι οποίοι με την παρουσία τους στο ιστορικό μιας 

γυναίκας μπορούν να την κατατάξουν στην ομάδα υψηλού κινδύνου εμφάνισης καρκίνου του μαστού 

είναι οι ακόλουθοι: 

 Γονιδιακές μεταλλάξεις στα γονίδια BRCA1, BRCA2. Αυτά τα δύο γονίδια βρίσκονται 

στον κάθε άνθρωπο για να εμποδίζουν τη δημιουργία καρκίνων. Σε ορισμένες, όμως, πε-

ριπτώσεις κάποιοι άνθρωποι κληρονομούν από τους γονείς τους ανώμαλες μεταλλαγμένες 

μορφές των γονιδίων αυτών. Μέχρι σήμερα έχουν περιγραφεί συνολικά 12 γονίδια με-

ταλλάξεις, τα οποία σχετίζονται με τον καρκίνο του μαστού, όπως τα γονίδια p53, 

STK11, PTEN,CHEK 2 κ.α. 

 Ηλικία: οι περισσότερες περιπτώσεις καρκίνου εμφανίζονται σε μεγαλύτερη ηλικία, όπως 

διαφαίνεται και στην εικόνα 2.3 (μεγάλη πιθανότητα εμφάνισης μεταξύ 50 και 70 ετών) 

 

 
 

 

         

Εικόνα 2.5: Το ρίσκο για  τον καρκίνο     

        του μαστού στις γυναίκες συναρτήσει     

        της ηλικίας    
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 Πρόωρη έναρξη έμμηνου ρύσης (κάτω των 11 ετών) ή καθυστερημένη εμμηνόπαυση (ά-

νω των 55)   

 Διατροφή πλούσια σε κορεσμένα λίπη, μακροχρόνια κατανάλωση βοδινού ή μοσχαρίσιου 

κρέατος 

 Γέννηση πρώτου παιδιού σε ηλικία μετά τα 30 – 35 χρόνια, ατεκνία, καθώς και έκτρωση 

 Προσωπικό ιστορικό καρκίνου του μαστού (συχνή εμφάνιση της νόσου και στον άλλο 

μαστό, όταν υπάρχει ιστορικό στον έναν) ή κάποια άλλη πάθηση του μαστού ή καρκίνου 

ωοθήκης, ενδομήτριου και παχέως εντέρου 

 Οικογενειακό ιστορικό και κυρίως αν η μητέρα ή κάποια αδελφή έχει προσβληθεί, υπάρ-

χει 8 φορές μεγαλύτερη πιθανότητα προσβολής από τη νόσο 

 Έκθεση σε ακτινοβολία στην περιοχή του στήθους 

 Πυκνός ιστός του μαστού 

 Λήψη ορμονών όπως τα οιστρογόνα και η προγεστερόνη 

 Παχυσαρκία 

 Μεγάλη κατανάλωση αλκοόλ (περισσότερα από 2 ποτά την ημέρα) 

 Χρόνια ψυχική ένταση 

    

2.3.3 Συμπτώματα του καρκίνου του μαστού  

  Στη συντριπτική τους πλειοψηφία οι γυναίκες με καρκίνο του μαστού αναφέρουν σαν αρχικό 

εύρημα ένα ογκίδιο στο μαστό τους. Υπάρχουν όμως και άλλα ανησυχητικά σημεία [13]: 

      

      Στο μαστό: 

 Αλλαγή στο μέγεθος ή το σχήμα του 

 Ρυτιδώδης υφή δέρματος 

 Σκληρόπυκνος μαστικός αδένας  

       

      Στη θηλή: 

 Εισολκή (η θηλή εισέρχεται προς τα μέσα) 

 Εξόγκωση ή σκλήρυνσή της 

 Αιματηρές εκκρίσεις (πολύ σπάνια) 

 Ερεθισμός της θηλής ή της γύρω περιοχής  

                                                                                                         Εικόνα 2.6: Συμπτώματα καρκίνου του  

                                                                                                                       μαστού στο μαστό και τη θηλή       
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        Ώμος: 

 Πρήξιμο της μασχάλης – διόγκωση λεμφαδένων (οίδημα ή όζος) 

 

2.3.4 Μέθοδοι Έγκαιρης Διάγνωσης 

  Τρεις είναι οι βασικές μέθοδοι έγκαιρης διάγνωσης του καρκίνου του μαστού: 

(α) ψηλάφηση του στήθους απ’ την ίδια τη γυναίκα 

(β) κλινική εξέταση από γιατρό 

(γ) εξέταση μέσω μαστογραφίας 

  Η ψηλάφηση του στήθους από την ίδια τη γυναίκα πρέπει να γίνεται τακτικά, συνήθως μια φορά 

το μήνα, έτσι ώστε η γυναίκα να αντιλαμβάνεται άμεσα οποιαδήποτε αλλαγή στη μορφολογία, στην υφή 

και στην όψη του στήθους της. «Επικίνδυνη» περιοχή στην οποία απαιτείται ψηλάφηση είναι η περιοχή 

κοντά στους λεμφαδένες. Όσον αφορά στην κλινική εξέταση διεξάγεται από εξειδικευμένο ιατρό, ο 

οποίος αναζητά πιθανά παθολογικά ευρήματα, όπως τοπικές δυσμορφίες στο δέρμα και στη θηλή. 

Παράλληλα, ακολουθεί συμπληρωματικά και μια εξέταση για τον εντοπισμό νεοπλασιών στο εσωτερικό 

του μαστού.  

  Η μαστογραφία, από την άλλη, αποτελεί τη συνηθέστερη μέθοδο εξέτασης ρουτίνας του γενικού 

πληθυσμού, χρησιμοποιώντας ακτινολογικές τεχνικές απεικόνισης μαστού. Αποτελεί την πιο 

αποτελεσματική, χαμηλού κόστους και υψηλής ευαισθησίας τεχνική για την ανίχνευση καρκινοπαθειών 

και τη μείωση των θανάτων του καρκίνου του μαστού. Ευρωπαϊκές μελέτες έχουν δείξει ότι η θνητότητα 

από τον καρκίνο του μαστού μειώνεται κατά 37% σε γυναίκες 50 – 69 ετών, οι οποίες υποβάλλονται σε 

τακτικούς προληπτικούς ελέγχους με μαστογραφία [14], ενώ το ποσοστό στις ΗΠΑ κυμαίνεται από 28% 

έως 65% [15]. Όσο αφορά στη μέθοδο αυτή, στη διεξαγωγή της αλλά και στο μηχάνημα της, τον 

μαστογράφο θα γίνει διεξοδική ανάλυση στα επόμενα κεφάλαια. 

Οι γυναίκες θα πρέπει να κάνουν την πρώτη τους μαστογραφία σε ηλικία 35 – 39 ετών και να 

εξετάζονται κλινικά κάθε 2 – 3 χρόνια. Στις ηλικίες 40 – 49 ετών θα πρέπει να κάνουν μαστογραφίες 

κάθε 1 – 2 χρόνια και κλινική εξέταση κάθε χρόνο, ενώ οι μεγαλύτερες, άνω των 50 ετών γυναίκες θα 

πρέπει να κάνουν κλινική εξέταση και μαστογραφία κάθε χρόνο, καθώς το ρίσκο εμφάνισης της νόσου, 

αυξάνεται καθώς η γυναίκα μεγαλώνει ηλικιακά. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι κάθε γυναίκα πρέπει 

να γνωρίζει ότι η μαστογραφία γίνεται σε συγκεκριμένες μέρες του κύκλου, εφόσον βέβαια είναι σε 

ηλικία που έχει ακόμη έμμηνη ρύση. Έτσι, η μαστογραφία πρέπει να γίνεται μεταξύ της 4
ης

 και της 12
ης

 

μέρας του κύκλου, μετρώντας πάντα από την πρώτη μέρα της περιόδου και όχι από το τέλος της. Όταν, 

όμως, υπάρχει γενετική προδιάθεση για καρκίνο του μαστού (μετάλλαξη στα γονίδια BRCA1 και 

BRCA2), απαιτείται πρώιμη έναρξη του ελέγχου από τα 25 με 30.  
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Ωστόσο, είναι σημαντικό να τονιστεί ότι επειδή υπάρχει ένα ποσοστό των καρκίνων (8 - 12%), 

που δεν απεικονίζεται στη μαστογραφία, έτσι είναι απαραίτητος ο συνδυασμός της με την κλινική 

εξέταση. Συμπληρωματικό της μαστογραφίας και όχι υποκατάστατό της αποτελεί και το 

υπερηχογράφημα των μαστών, το οποίο προσφέρει σημαντικά στη διάγνωση με συγκεκριμένες, όμως, 

ενδείξεις.  

Στη συνέχεια ακολουθούν εξετάσεις ώστε να διευκρινιστεί η διαφορά ανάμεσα σε ένα συμπαγή 

όγκο και μια κύστη γεμάτη υγρό. Για το σκοπό αυτό υπάρχουν τέσσερις διαγνωστικοί μέθοδοι: 

(1) Κυτταρολογική βιοψία: γίνεται με μια λεπτή βελόνα που προσαρμόζεται σε μια σύριγγα και επιτρέπει 

την αναρρόφηση κυττάρων από την ύποπτη περιοχή του μαστού 

(2) Ιστολογική βιοψία: η βελόνα σε αυτή την περίπτωση είναι μεγαλύτερη, απαιτείται τοπική αναισθησία 

και τομή. Το υλικό που μελετάται είναι ιστολογικό. 

(3) Στερεοτακτική βιοψία: η λήψη του ιστολογικού υλικού γίνεται με την καθοδήγηση ειδικών 

μηχανημάτων. 

(4) Ανοιχτή χειρουργική βιοψία: η ταυτοποίηση της φύσης της ύποπτης περιοχής γίνεται με ταχεία 

βιοψία κατά τη διάρκεια του χειρουργείου πριν την αφαίρεση του όγκου. 

 

2.3.5 Θεραπευτική Αντιμετώπιση 

Το αρχικό βήμα για την αντιμετώπιση της νόσου είναι η χειρουργική επέμβαση για την 

αφαίρεση του όγκου (ογκεκτομή). Το είδος της εγχείρισης, βέβαια, εξαρτάται από το μέγεθος και την 

εξάπλωση του όγκου. Μπορεί να χρειαστεί να αφαιρεθεί τμήμα (μερική μαστεκτομή) ή ακόμη και 

ολόκληρος ο μαστός (μαστεκτομή). Στη συνέχεια η μετεγχειρητική θεραπεία μπορεί να περιλαμβάνει: 

Ακτινοθεραπεία, Χημειοθεραπεία και Ορμονοθεραπεία. Τα στοιχεία που λαμβάνονται υπόψη στην 

επιλογή της μετεγχειρητικής θεραπείας είναι το μέγεθος και η διαφοροποίηση του όγκου, η ύπαρξη 

ορμονικών υποδοχέων, το αποτέλεσμα της εξέτασης του Her2/neu  και η γενική κατάσταση της υγείας. 

 

(α) Χημειοθεραπεία: καταστρέφει τα κύτταρα που έχουν μεταναστεύσει από τον αρχικό όγκο. 

Χορηγείται ενδοφλεβίως, με συνδυασμό 2 - 3 φαρμάκων, σε κύκλους θεραπειών χωρίς να απαιτείται 

εισαγωγή στο νοσοκομείο. Επειδή τα φάρμακα είναι χημικά έχουν δυσάρεστες παρενέργειες για τον 

οργανισμό κυρίως στο αίμα (πτώση αιματοκρίτη και λευκών), στο γαστρεντερικό σωλήνα (εμετοί),στα 

μαλλιά (πτώση) και στα νύχια (μαύρισμα) οι οποίες όμως σήμερα περιορίζονται με τη χορήγηση 

βοηθητικών φαρμακευτικών σκευασμάτων. 
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(β) Ακτινοθεραπεία: μπορεί να χορηγηθεί προεγχειρητικά με σκοπό την ελάττωση του μεγέθους του 

όγκου ή ως συμπλήρωμα των «συντηρητικών» χειρουργικών επεμβάσεων όπως η μερική μαστεκτομή ή 

σε ορισμένες περιπτώσεις ριζικής μαστεκτομής. Η ακτινοθεραπεία χρησιμοποιεί ακτίνες υψηλής 

ενέργειας (όπως οι ακτίνες Χ) για να καταστρέψει ή να συρρικνώσει τα καρκινικά κύτταρα. 

(γ) Ορμονοθεραπεία: εάν στον όγκο υπάρχουν ορμονικοί υποδοχείς μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο 

Ορμονοθεραπεία ή σε συνδυασμό με τη Χημειοθεραπεία και /ή Ακτινοθεραπεία. Συνήθως χορηγείται 

Tamoxifen. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

 

Θεωρητικό Υπόβαθρο (Βασικές Έννοιες της Φυσικής)  

 

3.1 Εισαγωγή 

Αναμφισβήτητα, η ύλη αποτελείται από άτομα, στο κέντρο των οποίων υπάρχει ο πυρήνας. 

Γύρω από αυτόν περιφέρονται, αλλά και περιστρέφονται τα αρνητικά φορτισμένα ηλεκτρόνια (e-), σε 

καθορισμένες τροχιές που καθορίζουν και την ενέργειά τους. Ο πυρήνας αποτελείται από θετικά 

φορτισμένα σωματίδια, τα πρωτόνια (p+) και από τα ουδέτερα σωματίδια, τα νετρόνια (n). Ο αριθμός 

των πρωτονίων, που ονομάζεται και ατομικός αριθμός, ισούται με τον αριθμό των περιφερόμενων 

ηλεκτρονίων και επειδή τα φορτία αυτών των σωματιδίων είναι ίσα, τα άτομα είναι ουδέτερα.  

Όταν για κάποιο λόγο, όπως για παράδειγμα στην επίδραση της ακτινοβολίας ή την κρούση με 

άλλο σωματίδιο, ένα ηλεκτρόνιο εγκαταλείπει την τροχιά του και μεταβαίνει σε άλλη τροχιά υψηλότερης 

ενεργειακής στάθμης, τότε το άτομο διεγείρεται. Στην κατάσταση αυτή το άτομο δεν παραμένει για πολύ, 

αλλά επανέρχεται στην προηγούμενη σταθερή του κατάσταση (αποδιέγερση) ενώ το ηλεκτρόνιο 

επιστρέφει στην τροχιά του δίνοντας την ενέργεια που προσέλαβε προηγουμένως. Οι διαδικασίες αυτές 

διαφαίνονται σχηματικά στην εικόνα 3.1. Η απόδοση αυτής της ενέργειας συνήθως γίνεται με τη μορφή 

ενός φωτονίου. Τα φωτόνια αυτά, που δραπετεύουν κατά κάποιο τρόπο από τα άτομα, συνιστούν αυτό 

που αντιλαμβανόμαστε ως ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία π.χ. φως, ραδιοκύματα και ακτίνες Χ. 

Εάν, όμως, το ηλεκτρόνιο δεν επιστρέψει στην αρχική του τροχιά, αλλά με την ενέργεια που 

προσέλαβε, καταφέρει να εγκαταλείψει το άτομο, τότε λέμε ότι το άτομο ιοντίζεται. Μετατρέπεται, 

δηλαδή, σε θετικό ιόν, διότι πλεονάζουν τα θετικά φορτία των πρωτονίων. Το φαινόμενο αυτό 

ονομάζεται ιοντισμός και πρόκειται για ένα φυσικό φαινόμενο. Ως εκ τούτου κατά τον ιοντισμό, αλλάζει 

η φυσική δομή της ύλης με άμεσες επιπτώσεις στα κύτταρα των ζωντανών οργανισμών. 

 

 

 

Εικόνα 3.1: Απορρόφηση 

ακτινοβολίας και Διέγερση – 

αποδιέγερση και εκπομπή 

ακτινοβολίας 
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Το φαινόμενο του ιοντισμού έχει επιλεγεί στην ταξινόμηση των διαφόρων ακτινοβολιών ως 

προς τα φαινόμενα που προκαλούν, όταν αλληλεπιδρούν με την ύλη. Έτσι, οι ακτινοβολίες σε πρώτη 

προσέγγιση διακρίνονται με βάση την ενέργειά τους σε ιοντίζουσες και σε μη ιοντίζουσες, οι οποίες 

παρουσιάζουν διαφορετικές ιδιότητες μεταξύ τους και κατ’ επέκταση έχουν διαφορετικές επιπτώσεις 

στον άνθρωπο. Στην εικόνα 3.2 αναπαρίσταται το φάσμα της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας. 

Ιοντίζουσα είναι η ακτινοβολία που μεταφέρει μεγάλη ενέργεια, ικανή να εισχωρήσει στην ύλη, 

να διασπάσει βίαια χημικούς δεσμούς και να προκαλέσει βιολογικές βλάβες σε ζώντες οργανισμούς. Για 

την εν λόγω ακτινοβολία θα γίνει λόγος παρακάτω, εφόσον ο μαστογράφος στηρίζει τη λειτουργία του 

στην ιοντίζουσα ακτινοβολία.  

Μη ιοντίζουσα είναι η ακτινοβολία που μεταφέρει σχετικά μικρή ενέργεια, ανίκανη κατά την 

αλληλεπίδραση να προκαλέσει άμεσα ιοντισμό, αλλά ικανή να προκαλέσει ηλεκτρικές, θερμικές ή 

χημικές επιδράσεις στα κύτταρα άλλοτε ευεργετικές και άλλοτε επιβλαβείς για τη λειτουργία τους. 

Γνωστότερες μη ιοντίζουσες ακτινοβολίες είναι η ορατή ακτινοβολία, η υπέρυθρος, τα μικροκύματα, τα 

ηλεκτρομαγνητικά κύματα που εκπέμπουν οι ηλεκτρικές συσκευές και άλλες.  

 

 

Εικόνα 3.2: Φάσμα ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας 
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3.2 Ιοντίζουσες Ακτινοβολίες 

 

3.2.1 Ορισμός 

 

Η ιοντίζουσα ακτινοβολία είναι μια μορφή σωματιδιακής ή ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας 

που μεταφέρει ενέργεια υπό μορφή σωματιδίων ή ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων με μήκος μικρότερο των 

100nm. Είναι ικανή να εισχωρήσει στην ύλη, πετυχαίνοντας την απόσπαση των ηλεκτρονίων της και 

προκαλώντας με αυτό τον τρόπο τον ιοντισμό των ατόμων της. Ταυτόχρονα, η ενέργεια αυτή, 

κατορθώνει να διασπάσει βίαια χημικούς δεσμούς και να προκαλέσει βιολογικές αλλαγές σε ζωντανούς 

οργανισμούς.  

 Οι πιο γνωστές ιονίζουσες ηλεκτρομαγνητικές ακτινοβολίες είναι οι ακτίνες γ και οι ακτίνες Χ. 

Οι ακτίνες γ, εκπέμπονται από ραδιενεργά υλικά κατά την αποδιέγερση μιας διεγερμένης πυρηνικής 

ενεργειακής κατάστασης    
  σε μια άλλη ενεργειακή κατάσταση του ίδιου πυρήνα   

 . Οι ακτίνες Χ, 

παράγονται στις λυχνίες των ακτινολογικών μηχανημάτων και χρησιμοποιούνται ευρέως στην ιατρική. 

Στις σωματιδιακές ακτινοβολίες περιλαμβάνονται τα σωματίδια α (πυρήνες του στοιχείου Ήλιον, 4He) 

και τα σωματίδια β (θετικά και αρνητικά ηλεκτρόνια), που εκπέμπονται από ραδιενεργές διασπάσεις. 

Επιπλέον, περιλαμβάνονται και άλλα ενεργητικά φορτισμένα (πρωτόνια, ιόντα βαρύτερων χημικών 

στοιχείων) ή ουδέτερα (νετρόνια) σωματίδια.   

 

3.2.2 Είδη ιοντιζουσών ακτινοβολιών 

 

Ακτινοβολία α 

Η ακτινοβολία α είναι σωματιδιακή ακτινοβολία, η οποία εκπέμπεται από ραδιενεργούς πυρήνες 

και μπορεί να παραχθεί σε επιταχυντές σωματιδίων. Το σωματίδιο α είναι σχετικά βαρύ σωματίδιο, διότι 

αποτελείται από δύο πρωτόνια και δύο νετρόνια (είναι δηλαδή πυρήνας του στοιχείου ηλίου, τέσσερις 

φορές βαρύτερος του πυρήνα του υδρογόνου) και μεταφέρει σχετικά μεγάλο ηλεκτρικό φορτίο (+2). 

Όταν τα σωματίδια α προσβάλουν την ύλη, λόγω των προαναφερθέντων φυσικών ιδιοτήτων τους, 

επιβραδύνονται έντονα διότι αλληλεπιδρούν με τα ισχυρά ηλεκτρομαγνητικά και βαρυτικά πεδία που 

περιβάλλουν τα άτομα, με αποτέλεσμα την άμεση απορρόφηση τους στις πρώτες κιόλας επιφανειακές 

στιβάδες του υλικού που συναντούν.     
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Ακτινοβολία β 

Είναι σωματιδιακή ακτινοβολία, η οποία εκπέμπεται από ραδιενεργούς πυρήνες ή μπορεί να 

παραχθεί σε επιταχυντές σωματιδίων. Τα σωματίδια β είναι ηλεκτρόνια με μικρή μάζα (7000 φορές 

περίπου ελαφρότερη από αυτή των σωματιδίων α και φέρουν μικρό σχετικά ηλεκτρικό φορτίο (+1 ή -1, 

τα θετικά ηλεκτρόνια καλούνται ποζιτρόνια). Οι φυσικές αυτές ιδιότητες επιτρέπουν στην ακτινοβολία β 

να διεισδύει στην ύλη με μεγαλύτερη ευκολία και να διανύει σημαντικά μεγαλύτερη διαδρομή απ’ ότι η 

ακτινοβολία α. 

 

Ακτινοβολία γ 

Είναι ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία (φωτόνια) υψηλής ενέργειας, που συνοδεύει τις 

ραδιενεργές διασπάσεις των πυρήνων. Δεν έχει μάζα και δε μεταφέρει ηλεκτρικό φορτίο. Ως εκ τούτου, η 

διέλευση της μέσα από τα φορτισμένα πλέγματα των ατόμων της ύλης δεν παρακωλύεται ενώ η 

πιθανότητά της να αλληλεπιδράσει με τα ηλεκτρόνια ή τους πυρήνες των ατόμων είναι σχετικά μικρή. 

Συνεπώς, για την προστασία μας από την ακτινοβολία γ κατά τις ιατρικές και βιομηχανικές εφαρμογές 

χρησιμοποιείται μόλυβδος ή σκυρόδεμα το πάχος των οποίων εξαρτάται από την ενέργεια και την ένταση 

της ακτινοβολίας. 

 

Ακτίνες Χ 

Είναι και αυτή ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία (φωτόνια) υψηλής ενέργειας, της ίδιας φύσης με 

την ακτινοβολία γ, αλλά διαφορετικής προέλευσης. Παράγεται στις ηλεκτρονικές στιβάδες των ατόμων 

(χαρακτηριστική ατομική ακτινοβολία), ή σε στόχους επιβράδυνσης ταχέως κινούμενων φορτισμένων 

σωματιδίων (ακτινοβολία πέδησης) σε ειδικές για το σκοπό αυτό διατάξεις (λυχνίες ακτινών-Χ, 

επιταχυντές σωματιδίων). Η ακτινοβολία Χ παρουσιάζει τις ίδιες βασικές φυσικές ιδιότητες με την 

ακτινοβολία γ σε ό,τι αφορά τη διεισδυτικότητά της, ενώ παράλληλα ταξιδεύει με την ταχύτητα του 

φωτός c= 3×10
8
 m/s με ενέργεια φωτονίων από λίγα keV έως πολλά MeV. Οι ακτίνες Χ  έχουν πολύ 

μικρά μήκη κύματος και προκαλούν το φθορισμό ορισμένων κρυστάλλων ή προσβάλλουν το 

φωτογραφικό φιλμ.  

Ανακαλύφθηκαν σχεδόν τυχαία από τον Γερμανό Φυσικό Wilhelm Conrad Röntgen (Βίλχελμ 

Κόνραντ Ρέντγκεν) στις 8 Νοεμβρίου του 1895 στο Würzburg (Βίρτσμπουργκ) της Βαυαρίας. Ο Röntgen 

μελετούσε τις ιδιότητες των ηλεκτρονίων που επιταχύνονταν από ηλεκτρικό πεδίο μέσα σε σωλήνα 

κενού. Παρατήρησε ότι όταν πλησίαζε στο σωλήνα μια φθορίζουσα ουσία, τότε η ουσία ακτινοβολούσε 

φως, ενώ όταν πλησίαζε ένα φωτογραφικό φιλμ, τότε αυτό μαύριζε. Πειραματίστηκε ακόμα και με το 

χέρι της συζύγου του , όπου παρεμβάλλοντάς το ανάμεσα στο σωλήνα και στην οθόνη, παρατήρησε στην 

οθόνη τα οστά του χεριού της. Έτσι δημιουργήθηκε η πρώτη ακτινογραφία. (Εικόνα 3.3). 



25 
 

 

 

 

Εικόνα 3.3: Ακτινογραφία από το χέρι της συζύγου του Röntgen 

 

Ο Röntgen συμπέρανε ότι τα φαινόμενα αυτά οφείλονταν σε ένα νέο άγνωστο μέχρι εκείνη τη 

στιγμή στον επιστημονικό κόσμο, τύπο ακτίνων, τις οποίες ονόμασε ακτίνες Χ. Το Χ χρησιμοποιήθηκε, 

όπως χρησιμοποιείται στην Άλγεβρα για το σύμβολο του αγνώστου. Παράλληλα, όμως χάρη του 

ονόματός του απέκτησαν και μια δεύτερη ονομασία: ακτίνες Röntgen (Ρέντγκεν). Κατάφερε, λοιπόν, να 

αποδείξει ότι οι ακτίνες Χ διαδίδονται σε ευθεία γραμμή και δεν επηρεάζονται από τα ηλεκτρικά 

μαγνητικά πεδία, είναι όμως δυνατό να απορροφηθούν ή να σκεδαστούν και να αλλάξουν κατεύθυνση 

όταν αντιδρούν με διάφορα υλικά. 

Στην παρούσα διπλωματική οι ακτίνες Χ, έχουν ιδιαίτερη σημασία διότι σ’ αυτές στηρίζεται η 

λειτουργία του μαστογράφου. Στη μαστογραφία, η ακτινολογική απεικόνιση με ακτίνες Χ, δίνει στον 

εξειδικευμένο ιατρό τη δυνατότητα ενδελεχούς εξέτασης των δομών και των πιθανών ιστολογικών 

αλλοιώσεων του μαστού.  

 

3.3 Πηγές Ιοντιζουσών Ακτινοβολιών 

 

Φυσικές Πηγές 

 

Ακτινοβολία του εδάφους 

Η ακτινοβολία του εδάφους είναι αποτέλεσμα της φυσικής ραδιενέργειας, δηλαδή της 

αυθόρμητης διάσπασης των ασταθών πυρήνων κάποιων ραδιενεργών στοιχείων (ράδιο, ουράνιο, θόριο, 

κάλιο, ραδόνιο κ.α.), τα οποία αποτελούν συστατικά του φλοιού της Γης. Βέβαια, τα ραδιενεργά αυτά 

στοιχεία συναντώνται στο έδαφος, στο νερό, στον αέρα, στις τροφές, στα οικοδομικά υλικά και στους 

ζωντανούς οργανισμούς. Η φυσική αυτή ακτινοβολία είναι πιο έντονη σε υπόγειους χώρους όπως είναι 

τα σπήλαια, τα ορυχεία, αλλά και τα υπόγεια των κτιρίων.  
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Κοσμική Ακτινοβολία 

Όσον αφορά την κοσμική ακτινοβολία, πρόκειται για ηλεκτρομαγνητική αλλά και σωματιδιακή 

ακτινοβολία υψηλής ενέργειας που φτάνει στα ανώτερα στρώματα της ατμόσφαιρας, προερχόμενη 

κυρίως από τον ήλιο και από άλλα ουράνια σώματα. Αποτελείται από πρωτόνια (~79%), σωματίδια α 

(~20%) και ίχνη βαρέων πυρήνων (~1%). Όταν η ακτινοβολία αυτή συγκρούεται με τα μόρια της 

ατμόσφαιρας, παράγεται ένας μεγάλος αριθμός ακτίνων γ, νετρονίων και μεσονίων, που αποτελούν τη 

δευτερογενή κοσμική ακτινοβολία, η οποία επηρεάζει τους οργανισμούς στη Γη. Η δόση από την 

κοσμική ακτινοβολία εξαρτάται από το ύψος πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας και το γεωγραφικό 

πλάτος. Καθώς διέρχεται μέσα από τα στρώματα της ατμόσφαιρας, απορροφάται από αυτή σε κάποιο 

βαθμό, έτσι η έντασή της μειώνεται σταδιακά και τελικά η ακτινοβολία που φτάνει στο επίπεδο της 

επιφάνειας της θάλασσας είναι εκατοντάδες φορές εξασθενημένη. 

 

 Τεχνητές Πηγές  

Από τα τέλη του 19
ου

 αιώνα, άρχισε η συστηματική χρήση των τεχνητών πηγών παραγωγής 

ακτινοβολιών με αποτέλεσμα να είναι σημαντική η συνεισφορά τους στη συνολική έκθεση του 

ανθρώπου. Συγκεκριμένα, οι τεχνητές πηγές ακτινοβολίας ευθύνονται για το 13% περίπου της συνολικής 

ετήσιας απορροφώμενης δόσης ενός ατόμου από τον άνθρωπο. 

Αυτές οι δόσεις οφείλονται στην ιατρική, στη βιομηχανία, στην επαγγελματική έκθεση από 

πυρηνικούς αντιδραστήρες και επιταχυντές. Επίσης οφείλονται στις δοκιμές πυρηνικών όπλων στην 

ατμόσφαιρα αλλά και στα πυρηνικά ατυχήματα (Chernobyl 1986, Fukushima 2011). Όσον αφορά την 

ιατρική, οι δόσεις προέρχονται από τη διαγνωστική ακτινολογία, αφού η διαγνωστική χρήση των ακτίνων 

Χ, έχει υπολογισθεί ότι συνεισφέρει κατά ένα ποσοστό 75% – 90 % στην ολική έκθεση του πληθυσμού. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 3.4: Συνεισφορά των διαφόρων πηγών στην ιοντίζουσα ακτινοβολία 
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3.4 Δοσιμετρία Ιοντίζουσας Ακτινοβολίας 

Με τον όρο δοσιμετρία, εννοούμε τη μέτρηση της δόσης η οποία γίνεται με τη βοήθεια των 

δοσιμέτρων. Η δοσιμετρία των ακτινοβολιών, είναι απαραίτητο στοιχείο στη Φυσική των ακτινοβολίων. 

Ασχολείται με την ποσοτική μέτρηση της ακτινοβολίας, αναφορικά με τις δυσάρεστες επιδράσεις, που 

μπορεί να προκαλέσει. Οι μετρήσεις, αυτές, θεωρούνται απαραίτητες για τη μελέτη των αρνητικών 

επιδράσεων της ακτινοβολίας για την πρόγνωση των κινδύνων που προκύπτουν από την ακτινοβολία και 

για την προστασία από της ακτινοβολίες. 

Όταν η ιοντίζουσα ακτινοβολία προσπίπτει σε ανθρώπινους ιστούς αλληλεπιδρά με τα μόρια 

των κυττάρων, εναποθέτει ενέργεια σ’ αυτά, διασπά χημικούς δεσμούς και προκαλεί βίαιες χημικές 

αντιδράσεις και βιολογικές μεταβολές. Τα δυσμενή αποτελέσματα της επίδρασης της ακτινοβολίας στους 

ιστούς έχουν άμεση σχέση με το ποσό και τη χωρική κατανομή της ενέργειας που εναποτίθεται σ’ 

αυτούς. 

Στη συνέχεια, θα γίνει αναφορά στους ορισμούς κάποιων φυσικών δοσιμετρικών μεγεθών, τα 

οποία αποσκοπούν να διασυνδέσουν το είδος και την ενέργεια της προσπίπτουσας ακτινοβολίας με την 

πιθανότητα δημιουργίας βλάβης στον προσβαλλόμενο ιστό και γενικότερα την πιθανότητα βλάβης της 

υγείας του προσβαλλόμενου ατόμου. 

 

3.4.1 Ορισμοί φυσικών δοσιμετρικών μεγεθών 

Έκθεση  

Προκειμένου να υπολογιστεί η έκθεση κάποιου σώματος στην ακτινοβολία υπολογίζεται ο 

αριθμός των ιόντων τα οποία δημιουργούνται από την αλληλεπίδραση της ακτινοβολίας αυτής με το 

συγκεκριμένο υλικό. 

  
  

  
 

όπου dQ η απόλυτη τιμή του ολικού φορτίου των ιόντων ενός σημείου, που δημιουργούνται σε μάζα 

αέρος dm. Η μονάδα εκθέσεως στο S.I. είναι το 1 C/kg. Η παλιά μονάδα έκθεσης, που χρησιμοποιείται 

μόνο για ηλεκτρομαγνητικές ακτινοβολίες ενέργειας μέχρι 3MeV είναι το Röntgen. 

 

Απορροφώμενη δόση   

 Η απορροφώμενη δόση D μιας ακτινοβολίας είναι το δοσιμετρικό μέγεθος που εκφράζει την 

ενέργεια που εναποτίθεται από την προσπίπτουσα ακτινοβολία ανά μονάδα μάζας της προσβαλλόμενης 

ύλης. Μονάδα μέτρησης της απορροφούμενης δόσης είναι το 1 Gray, το οποίο αντιστοιχεί σε 

απορροφώμενη ενέργεια 1Joule/Κg προσβαλλόμενης ύλης. Τα υποπολλαπλάσια του Gray, όπως το 

milligray (mGy – χιλιοστό του Gy) και το microgray (μGy – εκατομμυριοστό του Gy) χρησιμοποιούνται 
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για την περιοχή των δόσεων που αφορούν την ακτινοβόληση του ανθρώπου από φυσικές και τις συνήθεις 

τεχνητές πηγές (διαγνωστικές εφαρμογές, καταναλωτικά αγαθά κ.λ.π.).  

Ο τύπος της απορροφώμενης δόσης είναι ο εξής: 

  
  

  
 

Δηλαδή, η απορροφώμενη δόση D μιας ακτινοβολίας γύρω από ένα σημείο, είναι η ενέργεια ΔΕ, 

η οποία δίνεται από την ακτινοβολία στη μάζα Δm στο σημείο που μας ενδιαφέρει, προς τη μάζα Δm. Η 

απορροφώμενη δόση εξαρτάται από: 

 τη φύση της ακτινοβολίας 

 την ένταση της ακτινοβολίας 

 τη φύση του απορροφούντος υλικού 

Η ενέργεια που απορροφάται και η οποία παρουσιάζεται την πρώτη στιγμή ως διέγερση του 

ατόμου ή του πυρήνα δίδεται, αργότερα ως ακτινοβολία ή δεσμεύεται ως δυναμική (χημική) ενέργεια του 

συστήματος απορρόφησης. 

 

Ισοδύναμη Δόση 

Η βλάβη που προκαλείται σε ένα ιστό από δεδομένο ποσό απορροφώμενης δόσης, εξαρτάται 

άμεσα από το είδος της ακτινοβολίας που τον προσβάλλει. Επομένως, για να αποτιμηθεί η βιολογική 

βλάβη σε ένα ιστό δεν αρκεί να προσδιοριστεί μόνο το ποσό της απορροφώμενης δόσης. Θα πρέπει το 

ποσό αυτό να πολλαπλασιαστεί με ένα αριθμητικό παράγοντα που να χαρακτηρίζει το LET (Linear 

Energy Transfer) της προσβάλλουσας ακτινοβολίας και κατ’ επέκταση τη σχετική βαρύτητα της βλάβης 

που προκαλεί στον ιστό. Το νέο μέγεθος που προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό ονομάζεται ισοδύναμη 

δόση. 

Η ισοδύναμη δόση είναι το δοσιμετρικό μέγεθος που σχετίζεται με τη βλάβη που μπορεί να 

προκαλέσει σε ένα ιστό, η απορροφώμενη δόση ενός συγκεκριμένου είδους ακτινοβολίας. Μονάδα 

μέτρησης της ισοδύναμης δόσης είναι το 1 Sievert (Sv). Για την περιοχή των δόσεων που αφορούν την 

ακτινοβόληση του ανθρώπου από φυσικές και τις συνήθεις τεχνητές πηγές που μας περιβάλλουν, 

χρησιμοποιούμε τα υποπολλαπλάσια του Sv, όπως το millisievert (mSv – χιλιοστό του Sv) και το 

microsievert (μSv – εκατομμυριοστό του Sv). Το Sv είναι σχετικά μεγάλη μονάδα ισοδύναμης δόσεως 

και χρησιμοποιείται στην αποτίμηση των δόσεων της ακτινοθεραπείας και αυτών που προκαλούνται σε 

σοβαρά ακτινικά ατυχήματα. 

 

 

Ο τύπος της ισοδύναμης δόσης είναι ο εξής: 
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                                                         HT = wR x DT,R 

όπου DT,R είναι η απορροφώμενη δόση ακτινοβολίας τύπου R στον ιστό T και wR ο συντελεστής 

στάθμισης ο οποίος εξαρτάται από το είδος της ακτινοβολίας 

 

Ενεργός Δόση 

Οι διάφοροι ανθρώπινοι ιστοί παρουσιάζουν διαφορετική σχετική ευαισθησία στην ακτινοβολία, 

υπό την έννοια ότι και για δεδομένη ισοδύναμη δόση, κάθε ανθρώπινος ιστός συμβάλλει με διαφορετική 

βαρύτητα στο συνολικό κίνδυνο που διατρέχει από την ακτινοβόληση του η υγεία του ανθρώπου. Για 

παράδειγμα η ακτινοβόληση του αιμοποιητικού ιστού βάζει σε μεγαλύτερο κίνδυνο την υγεία απ’ ότι η 

ακτινοβόληση με ίση ισοδύναμη δόση του θυρεοειδούς και αυτή με τη σειρά της σε μεγαλύτερο κίνδυνο 

απ’ ότι η ακτινοβόληση του δέρματος αντίστοιχα. Αν, λοιπόν, η ισοδύναμη δόση σε ένα όργανο 

πολλαπλασιαστεί με ένα παράγοντα που χαρακτηρίζει την ευαισθησία του οργάνου, προκύπτει ένα νέο 

μέγεθος που συμβάλλει στην αποτίμηση του συνολικού κινδύνου που διατρέχει η υγεία από την 

ακτινοβόληση του συγκεκριμένου οργάνου. Το μέγεθος αυτό καλείται ενεργός δόση και αντιστοιχεί 

αριθμητικά στην ολοσωματική ισοδύναμη δόση που έπρεπε να δεχθεί το προσβληθέν άτομο ώστε να 

διατρέξει τον ίδιο κίνδυνο βλάβης της υγείας του με αυτόν που διατρέχει από την τοπική ακτινοβόληση 

του οργάνου. Η ενεργός δόση, μας επιτρέπει να αντιλαμβανόμαστε και να αποτιμούμε κατά ενιαίο τρόπο 

το συνολικό κίνδυνο που διατρέχει η υγεία του ανθρώπου από δεδομένη ακτινοβόληση και τα μέτρα 

ακτινοπροστασίας ακτινοβόλησης ενός οργάνου. 

Η ενεργός δόση είναι το δoσιμετρικό μέγεθος που σχετίζεται με τον ενεχόμενο συνολικό 

κίνδυνο για την υγεία, ανεξάρτητα από το είδος της προσβάλλουσας ακτινοβολίας, τις συνθήκες 

ακτινοβόλησης και την ακτινοβολούμενη περιοχή του ανθρώπινου σώματος. Η μονάδα μέτρησης της 

ενεργού δόσεως είναι το 1 Sievert (Sv).      

Επομένως, η ενεργός δόση ορίζεται ως η σταθμισμένη μέση τιμή της ισοδύναμης δόσης σε 12 

κύρια όργανα/ ιστούς και σε 12 δευτερεύοντα που συμμετέχουν εν σώματι στον υπολογισμό και 

καλούνται υπόλοιπο: 

Ε = Σ wT x HT 

όπου HT  η ισοδύναμη δόση στον οργανισμό/ιστό Τ και  wT ο συντελεστής στάθμισης ιστού που 

περιγράφει τη σχετική ακτινοευαισθησία του οργάνου.  

Η μέση ενεργός δόση από το φυσικό υπόστρωμα είναι περίπου 3.1 mSv ανά έτος όπως 

διαφαίνεται και στην Εικόνα 3.5.  Από δύο λήψεις μαστογραφίας είναι 0.56 mSv από αναλογική με φιλμ 

ή 0.45 mSv από ψηφιακή μαστογραφία.  
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                                Εικόνα 3.5: Η ενεργός δόση στην ακτινογραφία θώρακος και στη   

                                                    μαστογραφία (ψηφιακή) 

 

3.4.2 Δοσιμετρία στη μαστογραφία 

Αναμφισβήτητα, ο καθορισμός της τιμής της δόσης στη μαστογραφία είναι εξαίρετης σημασίας, 

καθώς σε όλες τις ιοντίζουσες ακτινοβολίες σε ζωντανό ιστό υπάρχει πάντοτε ο κίνδυνος κυτταρικών 

μεταλλάξεων και καρκινογενέσεων. Στην περίπτωση της μαστογραφίας, η ακτινοβολία Χ αλληλεπιδρά 

με τον αδενικό ιστό, ο οποίος είναι ιδιαίτερα ευαίσθητος σε τέτοιου είδους αλλοιώσεις [16], με 

αποτέλεσμα ένας τέτοιος κίνδυνος μεταλλάξεων ή καρκινογενέσεων να είναι ιδιαίτερα αυξημένος. Το 

γεγονός αυτό ενδείκνυται ιδιαίτερα ανησυχητικό, καθώς ως γνωστό εφαρμόζονται προληπτικοί έλεγχοι 

μέσω μαστογραφιών σάρωσης σε ευρεία κλίμακα. Ως εκ τούτου, πολλαπλασιάζεται η πιθανότητα 

εμφάνισης νεοπλασιών στο γενικό πληθυσμό. Συνεπώς, ο περιορισμός της απορροφώμενης ακτινοβολίας 

κατά τη διάρκεια της μαστογραφικής εξέτασης αποτελεί στοιχείο εξαιρετικής σπουδαιότητας για την 

επιτυχημένη κλινική εφαρμογή της. Ταυτόχρονα, αποτελεί το σημαντικότερο μέτρο της διασφάλισης 

ποιότητας (QA) σε σχέση με την παραγόμενη εικόνα.    

Η απορροφώμενη ακτινοβολία ή δόση, στην οποία έχει γίνει λόγος ανωτέρω, στην περίπτωση 

των ακτινολογικών εξετάσεων εκφράζεται σε χιλιοστά του Gray (mGy). Στη μαστογραφία οι τυπικές 

δόσεις κυμαίνονται μεταξύ 1-3 mGy, ανάλογα με το είδος και τον τύπο της εξέτασης, με τάση για ακόμη 

περισσότερες τιμές στους σύγχρονους ψηφιακούς μαστογράφους [16]. Οι πραγματικές βιολογικές 

επιπτώσεις της δόσης εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από το είδος της ακτινοβολίας (1 Gy σωματιδίων 

άλφα έχει πολύ καταστρεπτικότερες συνέπειες από 1 Gy ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας κοντά στο 

οπτικό φάσμα).  

Ο ακριβής υπολογισμός του ποσοστού της ακτινοβολίας που απορροφάται είναι εξαιρετικά 

δύσκολος, λόγω του ότι εξαρτάται από την ακριβή σύσταση και την πυκνότητα του ιστού μέσω του 

οποίου διέρχεται. Όπως αναφέρθηκε σε προηγούμενο κεφάλαιο (Κεφάλαιο 2), ο μαστικός ιστός 
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αποτελείται από πολύπλοκες αδενικές και λιπώδεις δομές, διαφορετικές σε μορφή και σύσταση στα 

διάφορα τμήματα του μαστού, καθώς επίσης διαφορετικές ανά άτομο, ηλικία κτλ. Επιπλέον, μέρος της 

πραγματικής απορροφώμενης ακτινοβολίας είναι δυνατό να προέρχεται από σκέδαση, κάτι που δεν 

αποτυπώνεται άμεσα στο πεδίο ανίχνευσης ακριβώς απέναντι από την πηγή. Κατά συνέπεια, είναι 

πρακτικά αδύνατο να κατασκευαστεί ένα αναλυτικό πρότυπο μοντέλο του εσωτερικού του μαστού, 

επαρκές για τον ακριβή υπολογισμό της απορροφώμενης δόσης ακτινοβολίας σε όλες τις περιπτώσεις και 

κάτω από όλες τις συνθήκες, εφόσον ολόκληρη η διαδικασία είναι εκ της φύσης της στοχαστική. 

Ωστόσο, υπάρχουν Ευρωπαϊκές Οδηγίες όσον αφορά στα όρια των δόσεων (DRL) στη Μαστογραφία, τα 

οποία παρουσιάζονται στον πιο κάτω πίνακα (Πίνακας 3.6) :   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πίνακας 3.6: Ευρωπαϊκές Οδηγίες – Όρια Δόσεων (DRL) στη Μαστογραφία 

 

 Η απορροφώμενη ακτινοβολία στην περίπτωση των μαστογραφιών εξαρτάται κυρίως από τον 

αδενικό ιστό μια και η σοβαρότητα της αλληλεπίδρασης με τον λιπώδη ιστό θεωρείται αμελητέα. Έτσι, η 

δόση εκφράζεται ως Μέση Αδενική Δόση (Mean Glandular Dose – MGD) και μετράται σε mGy. 

Υπολογίζεται με τον προσδιορισμό της Έκθεσης επιφάνειας εισόδου ή της Επιφανειακής Δόσης Εισόδου 

(Entrance Skin Exposure – ESE), όπως αλλιώς καλείται, δηλαδή με την ενέργεια της ακτινοβολίας που 

προσπίπτει στην περιοχή ενδιαφέροντος καθώς και με παράγοντες σχετικούς με το μέγεθος, τη σύσταση 

του μαστού και τα χαρακτηριστικά της δέσμης των ακτίνων Χ, όπως καθορίζεται από το υλικό ανόδου 

του μαστογράφου, το φίλτρο και τα kV. Η Επιφανειακή Δόση Εισόδου (Entrance Skin Exposure – ESE) 
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αποτελεί το δοσιμετρικό μέγεθος της ακτινοβολία που απορροφάται από το δέρμα, καθώς η δέσμη των 

ακτίνων Χ εισέρχεται στον ασθενή. Μπορεί να μετρηθεί άμεσα με δοσίμετρα θερμοφωτοαύγειας (TLD) 

ή υπολογίζεται από μετρήσεις που έγιναν με ένα θάλαμο ιοντισμού. Η πραγματική, λοιπόν, τιμή της 

ακτινοβολίας αυτής μπορεί να μετρηθεί στο «κενό», δηλαδή, ακριβώς δίπλα από το επίπεδο εκθέσης με 

ειδική συσκευή ιοντισμού αερίου, οπότε ονομάζεται ακτινοβολία κενού (Air Kerma Rate – AKR). Στη 

μαστογραφία, όταν η συγκεκριμένη μέτρηση σχετίζεται με την τιμή της ακτινοβολίας κενού ακριβώς 

πριν τον μαστό, ουσιαστικά ισοδυναμεί με την ακτινοβολία εισόδου και αναφέρεται απλά ως 

επιφανειακή ακτινοβολία μαστού (Breast Entrance Skin Air Kerma  – BESAK). Η τιμή αυτή αποτελεί 

την συνηθέστερη βάση μέσω της οποίας γίνονται όλες οι εκτιμήσεις για την απορροφώμενη δόση από το 

μαστικό ιστό.  

Στις πιο κάτω γραφικές παραστάσεις 3.6 και 3.7, προβάλλεται η Μέση Αδενική Δόση ανά λήψη, 

MGD, συναρτήσει του πάχους μαστού υπό συμπίεση. Στη γραφική παράσταση 3.6, η μέτρηση έγινε με 

υλικό ισοδύναμο 50% αδενικό ιστό και 50% λίπος, για 38 αναλογικούς μαστογράφους. Ακολούθως, στη 

γραφική παράσταση 3.7, φαίνεται η Μέση Αδενική Δόση ανά λήψη σε μαστούς στους οποίους έχει 

προστεθεί εσωτερικά στρώματα σιλικόνης, π.χ. μετά από μερική μαστεκτομή. Φαίνεται να υπάρχει 

μικρότερη επιβάρυνση στον πραγματικό μαστικό ιστό στα μεγάλα πάχη, αφού ένα ποσοστό της δόσης 

απορροφάται από τη μη οργανική σιλικόνη.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γραφική Παράσταση 3.6:                                         Γραφική Παράσταση 3.7: 

    Μέση Αδενική Δόση ανά λήψη, MGD                                 Αύ ηση της αδενικής δόσης με το συμπιεσμένο 

   συναρτήσει του πάχους μαστού υπό συμπίεση                     πάχος μαστού. Μικρότερη η επιβάρυνση σε  

                                                                              μαστούς με πρόσθεση στα μεγάλα πάχη. 
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 Η έκθεση του μαστικού ιστού στην ακτινοβολία δεν είναι απόλυτα ομοιόμορφη, λόγω της 

σημειακής πηγής ακτίνων Χ. Συγκεκριμένα, όσο μεγαλώνει η απόσταση από τον άξονα προβολής, 

μειώνεται η ένταση της ακτινοβολίας. Όσον αφορά στη Μέση Ενεργό Δόση από 2 λήψεις μαστογραφίας 

είναι 0.56 mSv από αναλογική με φιλμ ή 0.45 mSv από ψηφιακή μαστογραφία και ισοδυναμεί περίπου με 

2 μήνες ακτινοβολία του περιβάλλοντος.  

 

3.5 Βιολογικές Επιδράσεις Ιοντίζουσας Ακτινοβολίας 

Οι βιολογικές επιδράσεις της ιοντίζουσας ακτινοβολίας έγιναν γνωστές σχεδόν αμέσως μετά την 

ανακάλυψη των ακτίνων Χ, καθώς η έκθεση σε ιοντίζουσα ακτινοβολία μπορεί να έχει άμεσα ή 

μακροπρόθεσμα βλαπτικά αποτελέσματα στην υγεία του ανθρώπου. Ανάλογα από το μέγεθος των 

δόσεων ακτινοβολίας που προσλαμβάνουν τα διαφορετικά μέρη του ανθρώπινου σώματος, επηρεάζονται 

αντίστοιχα και τα κύτταρα του ανθρώπινου οργανισμού. Τα περισσότερα, ωστόσο, όργανα και ιστοί 

αντέχουν ακόμη και σε μεγάλες απώλειες του αριθμού των κυττάρων τους, αλλά εάν ο αριθμός αυτός 

καταστεί αρκετά μεγάλος, τότε παρατηρείται βλάβη οφειλόμενη σε απώλεια της λειτουργικότητας του 

ιστού. Η πιθανότητα τέτοιου τύπου βλάβης είναι σχεδόν μηδενική σε μικρές δόσεις ακτινοβολίας, ενώ 

δεν ισχύει το ίδιο για μεγάλες δόσεις. Συνεπώς, η βαρύτητα του αποτελέσματος αυξάνεται με τη δόση, 

αλλά εξαρτάται και από την πηγή της ακτινοβολίας (φυσική ή τεχνητή).  

Η μεγαλύτερη ανησυχία για την ιοντίζουσα ακτινοβολία πηγάζει από την πιθανότητα να 

προκαλεί κακοήθεις ασθένειες στους ανθρώπους, που εκτίθενται σ’ αυτή, καθώς και την κληρονόμησή 

τους στους απογόνους τους. Η ιοντίζουσα ακτινοβολία ευθύνεται και για την εμφάνιση κάποιων μορφών 

καρκίνου. Οι αισθήσεις μας, όμως, δεν μπορούν να ανιχνεύσουν την ακτινοβολία, κάνοντας αυτόν τον 

αόρατο κίνδυνο ακόμα πιο τρομακτικό. Η συσσωρευμένη αυτή ανησυχία εντείνεται ακόμη περισσότερο 

από τις αναμνήσεις πυρηνικών ατυχημάτων, ιδιαίτερα του Chernobyl (1986) και της Fukushima (2011) 

σε συνδυασμό με την τάση να συγχέουμε την ιοντίζουσα ακτινοβολία με τα πυρηνικά και συγκεκριμένα 

με τις πυρηνικές βόμβες. 

Ως εκ τούτου, οι βιολογικές επιδράσεις της ιοντίζουσας ακτινοβολίας διαιρούνται σε 

στοχαστικές και καθορισμένες ή ντετερμινιστικές. Οι στοχαστικές επιδράσεις (δηλαδή τυχαίας ή 

στατιστικής φύσης), έχουν πιθανότητα εμφάνισης της δόσης χωρίς η σοβαρότητα της βλάβης να 

εξαρτάται από το ύψος της δόσης, πράγμα το οποίο γίνεται αντιληπτό και μέσα από τη γραφική 

παράσταση 3.8. Τέτοιου είδους επιδράσεις, μπορεί να εμφανισθούν όσο μικρή κι αν είναι η δόση και 

συνεπώς δεν υπάρχει κατώφλι αποκοπής. Δηλαδή, δεν υπάρχει δόση κάτω από την οποία να μηδενίζεται 

η πιθανότητα εμφάνισης της βλάβης. Στην κατηγορία αυτή υπάγονται η εμφάνιση διαφόρων μορφών 

καρκίνου και η εμφάνιση γενετικών επιδράσεων. 
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Γραφική Παράσταση 3.8:  

Ο κίνδυνος ως συνάρτηση της δόσης    

στις στοχαστικές επιδράσεις 

 

 

 

Οι πιο συνηθισμένες μορφές καρκίνου για τις οποίες υπάρχουν ενδείξεις, ότι μπορούν να 

προκληθούν είναι: η λευχαιμία, ο καρκίνος του μαστού, του μυελού των οστών, του πνεύμονα, των 

οστών, του θυροειδούς, του ήπατος, του λεπτού εντέρου και του δέρματος. Όσον αφορά στις 

κληρονομικές ανωμαλίες, αυτές συνδέονται με την πρόκληση αλλοιώσεων στο γενετικό κώδικα και στα 

χρωματοσώματα. Οι ανωμαλίες αυτές, χαρακτηρίζονται από τοπικές βλάβες στο DNA και δεν είναι 

ορατές με το μικροσκόπιο, αλλά και σε διάφορες χρωμοσωματικές ανωμαλίες, οι οποίες δεν 

επιδιορθώνονται και είναι ορατές με το μικροσκόπιο. Παράδειγμα τέτοιων βλαβών είναι το σύνδρομο 

DOWN.   

Από την άλλη, οι καθορισμένες ή ντετερμινιστικές επιδράσεις εμφανίζουν σοβαρότητα ανάλογη 

με το επίπεδο της δόσης και υπάρχει κατώφλι δόσης κάτω από το οποίο η πιθανότητα εμφάνισης της 

βλάβης είναι μηδέν [17]. Όταν η δόση υπερβεί την τιμή κατωφλιού τότε εμφανίζεται η επίδραση. 

Παράδειγμα ντετερμινιστικών επιδράσεων αποτελεί η εμφάνιση καταρράκτη, η στείρωση, η καταστροφή 

του μυελού των οστών που εμφανίζεται 2-3 μέρες μετά την έκθεση του ατόμου στην ακτινοβολία καθώς 

και το ερύθημα (επίπονο κοκκίνισμα του δέρματος) όπως αναπαρίσταται και στην πιο κάτω γραφική 

παράσταση 3.9.  

                                                                                                                      

  

Γραφική Παράσταση 3.9: 

Ο κίνδυνος ως συνάρτηση της δόσης στις 

καθορισμένες ή ντετερμινιστικές επιδράσεις 

 

 

 

 

 



35 
 

Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται επίσης το γαστρεντερικό σύνδρομο καθώς και η ακτινική 

πνευμονίτιδα. Το γαστρεντερικό σύνδρομο οφείλεται στην καταστροφή των κυττάρων που καλύπτουν το 

γαστρεντερικό σύστημα, τα οποία αναπαράγονται γρήγορα και για το λόγο αυτό είναι πολύ ευαίσθητα 

στην ακτινοβολία. Η ακτινική πνευμονίτιδα εμφανίζεται με αναπνευστικά προβλήματα και πυρετό. 

Εκδηλώνεται 5-6 ημέρες από την έκθεση του ατόμου στην ακτινοβολία και προκαλεί καταστροφή στα 

κύτταρα των πνευμόνων. 

Συνήθως τα άτομα που εκτίθενται σε πολύ μεγάλες δόσεις ακτινοβολίας, φτάνουν στο θάνατο 

από την καταστροφή του μυελού των οστών. Υπάρχει, όμως, οριακή δόση ακτινοβολίας, κάτω από την 

οποία δεν έχουμε τέτοιου είδους φαινόμενα. Τα άτομα εκείνα στα οποία εκδηλώθηκαν ντετερμινιστικές 

επιδράσεις της ακτινοβολίας και επιβίωσαν, έχουν αυξημένες πιθανότητες να εμφανίσουν στην πορεία 

της ζωής τους στοχαστικές επιδράσεις.    
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

 

Μαστογραφία – Μαστογράφος 

 

4.1 Μαστογραφία 

4.1.1 Ορισμός και ιστορική αναδρομή 

Μαστογραφία είναι η απεικονιστική ακτινολογική εξέταση του μαστού με τη χρήση ακτίνων Χ, 

η οποία γίνεται με ειδικό μηχάνημα που ονομάζεται μαστογράφος. Αυτή η εξέταση αποτελεί την πιο 

συνηθισμένη μη-επεμβατική διαδικασία εξέτασης του μαστού, κυρίως για τον εντοπισμό και τη 

διάγνωση καρκινικών όγκων [5]. Η μεγάλη επιτυχία και αποδοχή της μαστογραφίας ως μέσο 

προληπτικού ή διαγνωστικού ελέγχου οφείλεται στη μεγάλη αξιοπιστία και στην πολύ καλή διακριτική 

ικανότητα που παρέχει σε σχέση με άλλες τεχνικές, όσον αφορά στη διερεύνηση ύπαρξης καρκίνου του 

μαστού καθώς και τον εντοπισμό του σε πρώιμο στάδιο, δηλαδή, όταν το μέγεθος του είναι μόνο λίγα 

χιλιοστά και ταυτόχρονα μη ψηλαφητός. Αποτελεί ουσιαστικά τον μοναδικό τρόπο εντοπισμού πολύ 

μικρών όγκων, που δεν έχουν ακόμη διηθήσει σε λεμφαδένες, γεγονός που συμβάλλει σε χειρουργικές 

επεμβάσεις μικρότερης έκτασης και στον περιορισμό των μεταστατικών καρκίνων [18]. 

Η πρώτη χρήση ακτινολογικών μεθόδων για την απεικόνιση περιπτώσεων καρκίνου του μαστού 

έγινε το 1913, στην κλινική του Πανεπιστημίου του Βερολίνου και περιλάμβανε 3000 ακτινογραφίες, 

ακρωτηριασμένων μαστών με διαγνωσμένο καρκίνο διαφόρων τύπων. Το 1926, στο νοσοκομείο 

Rochester της Νέας Υόρκης και αργότερα το 1930 από τον J. Cohen, το 1951 από τον R. Leborgne και το 

1962 από την H. Ingleby, δημοσιεύτηκαν οι πρώτες σημαντικές εργασίες μελέτης απεικόνισης μέσω 

ακτίνων Χ, φυσιολογικών μαστών και μαστών με παθολογικές ανωμαλίες καλοηθών και κακοηθών 

όγκων. Οι έρευνες συνεχίστηκαν και τα επόμενα χρόνια και την περίοδο του 1963 – 1967, μέσω του 

Health Insurance Plan (HIP) στη Νέα Υόρκη, μελετήθηκε η πιθανότητα μείωσης της θνησιμότητας από 

καρκίνο του μαστού μέσω εξέτασης μαστογραφίας, συμπληρωματικά με την κλινική εξέταση από τον 

ιατρό.  

Τα αποτελέσματα σε δείγμα 60.000 γυναικών και σε διάρκεια επτά ετών έδειξαν ότι σε ηλικίες 

50 και άνω, η χρήση προληπτικού μαστογραφικού ελέγχου μείωσε το ποσοστό θνησιμότητας κατά 30%, 

παρά το γεγονός ότι η ποιότητα των απεικονιστικών συστημάτων εκείνης της εποχής ήταν χαμηλή σε 

σχέση με τα σημερινά πρότυπα. Ωστόσο, δε χρησιμοποιούνταν εξειδικευμένα ακτινολογικά μηχανήματα 

για τη λήψη μαστογραφιών μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του ’60. Το γεγονός αυτό, είχε ως αποτέλεσμα, 

την εξαγωγή εικόνων χαμηλής ποιότητας, ενώ οι αντίστοιχες δόσεις ακτινοβολίας ήταν ως και δέκα 
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φορές πάνω από τα αντίστοιχα επίπεδα των σημερινών μαστογράφων [19]. Σημαντικότερος σύμμαχος, 

ωστόσο, στην ανάπτυξη και βελτίωση της μαστογροφίας αποτέλεσε η ραδιολογία, ενώ το πρώτο 

μηχάνημα μαστογραφίας με τη μορφή περίπου αυτών που γνωρίζουμε σήμερα, εμφανίστηκε στο Βέλγιο 

κατά τη δεκαετία του 1960 με το όνομα Senographe.  

 Τη δεκαετία του ’70, η χρήση ξηρογραφικών μεθόδων (xeroradiography) βελτίωσε την 

ποιότητα της απεικόνισης με την εφαρμογή τεχνικών ανάδειξης χαρακτηριστικών δομών, όπως 

διηθήσεων και αποτιτανώσεων, όμως η επίσης υψηλή δόση ακτινοβολίας οδήγησε στην ανάπτυξη 

ειδικών μαστογραφικών μονάδων. Η βελτίωση των μεθόδων, όπως για παράδειγμα, η εφαρμογή 

συμπίεσης του μαστού καθώς η βελτίωση των τεχνικών χαρακτηριστικών των φιλμ και της χρήσης 

ακτινοβολίας χαμηλής δόσης, κατέστησε δυνατή τη διάδοση της μαστογραφίας ως ένα από τα βασικά 

εργαλεία της προληπτικής ιατρικής στον καρκίνο του μαστού.  

 

4.1.2 Ψηφιακή και Αναλογική Μαστογραφία 

Το πιο σύνηθες και δημοφιλές είδος μαστογραφίας, που έχει συμπληρώσει ήδη πολλές δεκαετίες 

ζωής είναι η αναλογική μαστογραφία, η οποία είναι απλή μαστογραφία σε αναλογικό μαστογράφο με τη 

χρήση ειδικού ακτινογραφικού φιλμ. Ωστόσο, όμως, τώρα τείνει πια να αντικατασταθεί από την πιο 

σύγχρονη, ψηφιακή μαστογραφία, στην οποία χρησιμοποιείται υπολογιστής και ψηφιακός αισθητήρας 

(σένσορας) για την καταγραφή της εικόνας του μαστού. Ουσιαστικά διαφέρουν κατά πρώτον, στον τρόπο 

καταγραφής της εικόνας, ακολούθως, όμως, η ψηφιακή μαστογραφία είναι αναμφισβήτητα πιο ασφαλής 

και γρήγορη διαδικασία, ενώ παράλληλα, προσφέρει πλήρως ψηφιακή απεικόνιση και δυνατότητα 

επεξεργασίας της εξαγόμενης εικόνας (Εικόνα 4.1). Ταυτόχρονα, έχει πολύ καλή διακριτική ικανότητα 

και πολύ περιορισμένη δόση ακτινοβολίας.  

 

 

 

          

 

Εικόνα 4.1: Αριστερά ψηφιακή   

     μαστογραφία, δε ιά αναλογική 

μαστογραφία 
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Το μεγάλο, λοιπόν, πλεονέκτημα στη ψηφιακή μαστογραφία είναι η δυνατότητα να εντοπίσει 

και να διακρίνει εξαιρετικά μικρά ευρήματα, όπως για παράδειγμα μικρές αλλοιώσεις με μέγεθος 0.1 – 

0.2 χιλιοστά. Με αυτό τον τρόπο, επιτυγχάνεται και η πιο ευκρινής απεικόνιση πυκνών μαστών σε 

νεότερες γυναίκες, οπότε οι οποιεσδήποτε αλλοιώσεις μπορούν να αξιολογηθούν καλύτερα και η 

διάγνωση να είναι ακριβέστερη, ώστε να αποφευχθεί η ταλαιπωρία της γυναίκας, που ο ακτινολόγος θα 

παραπέμψει για περισσότερες εξετάσεις προκειμένου να αποκλειστεί ένας πιθανός καρκίνος του μαστού. 

Όσον αφορά στην ακτινοβολία έχει περίπου 25% λιγότερη ακτινοβολία από την αναλογική. Συνεπώς, η 

ψηφιακή μαστογραφία ερευνά, το πολύ μικρό με μικρότερη δόση. Δηλαδή η ψηφιακή μαστογραφία 

βοηθά στη διάγνωση πολύ μικρών όγκων και πολύ μικρών αποθέσεων ασβεστίου (μικροαποτιτανώσεις) 

με μικρή δόση.  

Νεότερη εξέλιξη της ψηφιακής μαστογραφίας είναι η ψηφιακή 3D Τομοσύνθεση κατά την οποία 

λαμβάνεται ένας αριθμός εικόνων χαμηλής δόσης από διαφορετικές γωνίες, από τις οποίες 

ανασυνθέτονται εικόνες λεπτών τομών του μαστού. Όταν οι εικόνες αυτές τοποθετούνται μαζί, οι λεπτές 

τομές αναδεικνύουν μεγαλύτερες λεπτομέρειες και καθαρότερες πληροφορίες της δομής του μαστού, με 

αποτέλεσμα την έγκαιρη και ασφαλέστερη ανάδειξη του καρκίνου του μαστού, υπερνικώντας τις 

επιπροβολές των ιστών που απεικονίζονται στην 2D μαστογραφία. 

 

4.1.3 Προληπτική και Διαγνωστική Μαστογραφία 

Οι μαστογραφίες λαμβάνονται είτε για προληπτικούς σκοπούς (screening mammography) είτε 

για διαγνωστικούς σκοπούς (diagnostic mammography). Στόχος της προληπτικής μαστογραφίας είναι η 

έγκαιρη ανίχνευση νεοπλασιών ή άλλων ύποπτων παθολογικών ευρημάτων στο μαστό, πριν ακόμη 

εκδηλωθούν σημαντικά συμπτώματα ή εγγενή σημάδια καρκίνου. Επίσης μέσω έγκαιρου ελέγχου είναι 

δυνατό να εντοπιστούν μικροαποτιτανώσεις, δηλαδή μικρές εναποθέσεις ασβεστίου στον ιστό του 

μαστού. Για την εξέταση στην προληπτική μαστογραφία, λαμβάνονται ανάλογα με τη γωνία λήψης, 

συνολικά 4 εικόνες, 2 για κάθε μαστό, οι οποίες είναι οι ακόλουθες: η κεφαλοουριαία - Cranio-Caudal 

(CC) και η μεσο-πλάγια - MedioLateral-Oblique (MLO), όπως παρουσιάζεται στις εικόνες 4.1. και 4.2. Η 

κεφαλοουριαία απεικόνιση, είναι η κάθετη οριζόντια όψη από το κεφάλι προς τα πόδια, ενώ η μεσο-

πλάγια είναι η πλάγια λοξή όψη από το εσωτερικό προς το πλάγιο μέρος του στήθους [5]. 

  

 

Εικόνα 4.1: Λήψη Μαστογραφιών στην προληπτική μαστογραφία  

                    CC: Cranio-Caudal (κεφαλοουριαία) 

                 MLO:  MedioLateral-Oblique (μεσο-πλάγια) 
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             α)             β)                                              

 

 

 

 

 

Εικόνα 4.2: Απεικόνιση μαστογραφίας με: 

                  α) μεσοπλάγια λο ή προβολή MLO,   β) κεφαλοουριαία προβολή CC 

 

Αντίθετα, η διαγνωστική μαστογραφία στοχεύει στη διάγνωση και τον χαρακτηρισμό των 

όγκων, οι οποίοι έχουν γίνει ήδη ψηλαφητοί ή έχουν ανιχνευθεί με άλλο τρόπο. Επομένως, οι γυναίκες οι 

οποίες υποβάλλονται σε αυτή την εξέταση έχουν παρουσιάσει κάποιες ανωμαλίες, οι οποίες είναι 

απαραίτητο να εξετασθούν περαιτέρω. Μέσω της διαγνωστικής μαστογραφίας μετρούνται κυρίως το 

μέγεθος του όγκου και η ακριβής θέση του. Κατά την εξέταση αυτή ο μαστός μελετάται υπό διάφορες 

γωνίες, γι’ αυτό και η διαγνωστική μαστογραφία είναι πιο ακριβή από την προληπτική. Οι τυπικές λήψεις 

της διαγνωστικής μαστογραφίας περιλαμβάνονται εκτός από τις προαναφερθείσες για την προληπτική 

μαστογραφία 90-Degree LateroMedial (90LAT-LM): πλάγια οριζόντια όψη από το πλάγιο προς το 

εσωτερικό μέρος του στήθους και 90-Degree MedioLateral (90LAT-ML): πλάγια οριζόντια όψη από το 

εσωτερικό προς το πλάγιο μέρος του στήθους [5]. Οι εικόνες 4.3 και 4.4 απεικονίζουν τις λήψεις αυτές. 

          

  

 

                                                 

 

 

 

Εικόνα 4.3: Λήψη μαστογραφιών στη διαγνωστική μαστογραφία 

90LAT-LM: 90-Degree LateroMedial (πλάγια οριζόντια όψη από το πλάγιο προς το εσωτερικό      

    μέρος του στήθους) 

90LAT-ML: 90-Degree MedioLateral (πλάγια οριζόντια όψη από το εσωτερικό προς το πλάγιο     

     μέρος του στήθους) 
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                       α)      β)                                                                           

 

 

 

Εικόνα 4.4. : Απεικόνιση μαστογραφίας με: 

α) 90LAT-LM: 90-Degree LateroMedial, β) 90-Degree MedioLateral 

 

Δύο βασικές τεχνικές στη διαγνωστική μαστογραφία είναι η πίεση (spot compression – SC) και 

η μεγέθυνση (magnification – Μ) [20]. Στην πρώτη, η περιοχή ενδιαφέροντος συμπιέζεται τοπικά μέσω 

ειδικής διάταξης, μικρότερης επιφάνειας από αυτή που χρησιμοποιείται για τη συμπίεση ολόκληρου του 

μαστού στην προληπτική μαστογραφία, έτσι ώστε η αυξημένη πίεση να διαχωρίσει καλύτερα τις 

εσωτερικές δομές του μαστικού ιστού και να διευκολύνει τη διάκριση ύποπτων ευρημάτων. Στη δεύτερη, 

η συγκεκριμένη περιοχή ενδιαφέροντος απεικονίζεται σε μεγέθυνση κατά 1,5 ως 2 φορές για την 

καλύτερη επισκόπηση τοπικών χαρακτηριστικών, όπως για παράδειγμα αποτιτανώσεις ή μάζες με ασαφή 

όρια, με κόστος την αυξημένη δόση ακτινοβολίας για τον ασθενή κατά 1,5 ως 2 φορές πάνω από την 

τυπική δόση στην προληπτική μαστογραφία. Λόγω του ότι σε γυναίκες ηλικίας μέχρι 35 ετών ο μαστός 

είναι περισσότερο δεκτικός στην απορρόφηση ακτινοβολίας εξαιτίας του αυξημένου ποσοστού αδενικού 

ιστού, η διαγνωστική μαστογραφία γενικά αποφεύγεται κατά το δυνατό σε αυτές τις ηλικίες [21].               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.4 Διεξαγωγή της εξέτασης της μαστογραφίας  
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Στη μαστογραφία ο μαστός τοποθετείται σε ειδική θέση στο μαστογράφο, ανάμεσα στις δύο του 

πλάκες και συμπιέζεται ελαφρά, όπως απεικονίζεται στην εικόνα 4.5 και 4.6, ώστε να αποκτήσει το ίδιο 

πάχος σε όλη την έκτασή του, για να εξεταστεί έτσι η μέγιστη δυνατή ποσότητα ιστού, να μειωθεί η 

πιθανότητα κίνησης του μαστού κατά την εξέταση και να επιτευχθεί η καλύτερη διακριτική ικανότητα. 

Αν ο μαστός είναι πυκνός τότε χρειάζεται μεγαλύτερη πίεση. Η συμπίεση του μαστού θα πρέπει να 

εφαρμόζεται μόνο 2 με 4 φορές ανά μαστό και για λίγα δευτερόλεπτα κάθε φορά.  Ακολούθως, ο μαστός 

ακτινοβολείται, όπως γίνεται σε κάθε ακτινογραφία. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 4.5: Συμπίεση του Μαστού                                       Εικόνα 4.6: Διε αγωγή Μαστογραφίας 

 

Η απεικόνιση των εικόνων που λαμβάνονται αποτυπώνονται σε φιλμ στην αναλογική 

μαστογραφία και σε ψηφιακό μέσο στη ψηφιακή μαστογραφία. Οι φωτεινές περιοχές και οι σκοτεινές 

περιοχές που σχηματίζονται στην απεικόνιση οφείλονται στην απορροφητικότητα του μαστού. Επειδή ο 

μαστός αποτελείται εν μέρει από λιπώδη ιστό, ο οποίος είναι πολύ πιο εύκολα διαπερατός απ’ ότι τα 

οστά, η δόση της ακτινοβολίας για την λήψη μιας μαστογραφίας είναι πολύ χαμηλότερη από αυτή της 

κανονικής ακτινογραφίας. Έτσι, επιτυγχάνεται η επιθυμητή λήψη χωρίς να επιβαρύνεται με μεγάλη δόση 

ακτινοβολίας η προς εξέταση περιοχή. Ως εκ τούτου, οι σημερινοί μαστογράφοι εκπέμπουν πολύ μικρή 

δόση ακτινοβολίας 0.1-0.2 rad (1-2 mGy). Συνεπώς, πρόκειται για μια ασφαλή και ανώδυνη εξέταση, η 

οποία δε βάζει σε κίνδυνο την υγεία της γυναίκας. 

Στην εικόνα του φιλμ, με σκούρο χρώμα απεικονίζονται οι περιοχές του λιπώδους ιστού του 

μαστού και γενικά περιοχές που παρουσιάζουν χαμηλή πυκνότητα και είναι εύκολα διαπερατές από 

ακτινοβολία. Με ανοιχτό χρώμα, πολύ κοντά στο λευκό, απεικονίζονται εκείνες οι περιοχές που 

χαρακτηρίζονται είτε από υψηλή πυκνότητα ιστού είτε είναι παθολογικές περιοχές, οπότε αναφερόμαστε 

σε όγκους.   
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4.1.5 Απεικόνιση του μαστού και της παθολογίας του στη μαστογραφία 

  Με τη βοήθεια του μαστογραφικού συστήματος μπορούν να αναδειχθούν τα βασικά 

χαρακτηριστικά του μαστού και πιθανά οζίδια. Ο φυσιολογικός μαζικός αδένας φαίνεται σαν μια τρίγωνη 

σκιά με την κορυφή προς τη θηλή. Ο μαζικός ιστός παρουσιάζεται συμμετρικός στα δύο πλάγια και μέσα 

του διακρίνονται έντονες ραβδώσεις, που συγκλίνουν προς τη θηλή και είναι οι γαλακτοφόροι πόροι. 

Φαίνονται επίσης οι φλέβες και οι περιφερικές εκβολές από το μαζικό ιστό. Διακρίνεται ακόμη το δέρμα 

και το υποδόριο λίπος. Ενδεχομένως, στο φυσιολογικό μαστό να αναγνωριστούν λεμφαδένες μασχαλιαίοι 

ή και ενδομαζικοί ως στρογγυλές ή ωοειδείς σκιάσεις.    

Η θηλαία άλως, η θηλή, το δέρμα και το παρέγχυμα αποτελούνται από μαλακό ιστό, ενώ το 

υποδόριο λίπος φαίνεται πυκνότερο του μαλακού ιστού. Το δέρμα έχει πάχος ιστού από 0.5 mm έως 2.0 

mm και στη μαστογραφία φαίνεται σαν μια λεπτή γραμμή πυκνότητας μαλακού ιστού, που περιβάλλει 

τον μαστό. Το πάχος που αναδεικνύεται στη μαστογραφική εικόνα κυμαίνεται από 0.7 mm σε 2.7 mm, με 

μεγαλύτερο πάχος κοντά στην περιοχή της θηλής καθώς και κοντά στις περιοχές των έσω και έξω 

πλευρών του μαστού. Διαφορές στο πάχος ή στο περίγραμμα αποτελούν δευτερεύοντα παθολογικά 

χαρακτηριστικά. Εάν το πάχος του δέρματος στο φιλμ είναι μεγαλύτερο από 2.5 mm, τότε υπάρχουν 

ενδείξεις παθολογικής κατάστασης. 

Επιπρόσθετα, στη βασική ανατομία του μαστού, ένα πλήθος άλλων αντικειμένων εμφανίζονται 

σε μια μαστογραφία. Έτσι μπορούμε να διακρίνουμε διογκώσεις, αποτιτανώσεις, περιοχές ασυμμετρίας 

και δομικής παραμόρφωσης, διευρυμένους γαλακτοφόρους πόρους, δερματική πάχυνση ή συστολή της 

θηλής. Όσον αφορά στις διογκώσεις, παρατηρούνται διογκώσεις στο σχήμα, στις παρυφές, στην 

πυκνότητα, το μέγεθος και την κατεύθυνση της μάζας. Η καλώς περιγεγραμμένη, στρογγυλή ή ωοειδής 

μάζα αναμένεται να είναι καλοήθης. Αντίθετα, η διόγκωση χωρίς σαφές περίγραμμα με ακίδες ή με 

αστεροειδή μορφή (Εικόνα 4.7), καθώς και με ακανόνιστο μέγεθος παρυφών διόγκωσης ρέπει 

περισσότερο προς τον καρκίνο. 

                        (α)                            (β)   

        

                  Εικόνα 4.7: Αστεροειδής σκίαση: (α) Κακοήθης και (β) Καλοήθης 

 Σε διογκώσεις με σαφή όρια, η ακτινοπερατότητα περιοχών με μικρή πυκνότητα και ο 

χαρακτηρισμός ετερογενών περιοχών ως λίπος μαρτυρούν καλοήθεια και ως εκ τούτου γι’ αυτές τις 

διογκώσεις δε χρειάζεται επέμβαση. Οι διογκώσεις, που περιέχουν λίπος μπορούν να αποτελούν ιστούς 
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όπως λιπώματα, γαλακτοκήλη, κύστες λίπους, αμαρτώματα, φλεγμονώδεις λεμφαδένες εντός του μαστού 

και εστιακές ινοαδενωσεις. Οι καλώς περιχαρακωμένες διογκώσεις με μέτρια ή υψηλή πυκνότητα 

υποδηλώνουν βλάβες, οι οποίες μπορεί να είναι κύστη, ινοαδένωσης, αιμάτωμα, απόστημα, λεμφαδένας, 

μετάσταση και καρκίνος. Τα χείλη της καλοήθους διόγκωσης από κύστη ή ινοαδένωμα είναι πολύ ομαλά 

και μόνο σε ποσοστό 7% οι διογκώσεις αυτές έχουν κακοήθη χαρακτήρα. 

Μια άλλη κατηγορία ανωμαλιών που παρατηρούνται στις μαστογραφίες είναι οι διαταραχές της 

αρχιτεκτονικής. Σε αυτές τις περιπτώσεις η κανονική κατανομή του μαστού είναι στρεβλωμένη οπτικά. 

Οι ανωμαλίες αυτές είναι ορατές ακόμα και όταν δεν είναι ορατός κάποιος όγκος. Από την άλλη, ως 

αποτιτανώσεις περιγράφονται σχηματισμοί εναποθέσεων ασβεστίου διαφόρων μεγεθών, σχημάτων και 

κατανομής. Χαρακτηρίζονται ως μικροαποτιτανώσεις (Εικόνα 4.8) όταν το μέγεθός τους είναι μικρότερο 

των 0.5 mm και ως μακροαποτιτανώσεις, όταν το μέγεθός τους είναι μεγαλύτερο από 0.5 mm. Μπορεί να 

συνοδεύουν κακοήθεις ή καλοήθεις καταστάσεις. Ύποπτες αποτιτανώσεις συνοδεύουν το 1/3 των 

καρκίνων και εμφανίζονται αρκετά σε προδιηθητικές (in situ) καρκινικές εστίες.  

 

                   (α)                                  (β)       

 

                 Εικόνα 4.8: Μικροαποτιτανώσεις: (α) Κακοήθεις και (β) Καλοήθεις 

 

Παράλληλα, με τις ανωμαλίες που μπορεί να παρατηρηθούν στις μαστογραφίες υπάρχουν και 

κάποια άλλα φαινόμενα τα οποία μπορεί να επηρεάσουν την εξέταση της μαστογραφίας. Για παράδειγμα, 

σε κάποιες μαστογραφίες οι μαστοί φαίνονται εξαιρετικά πυκνοί. Αυτό, όμως, μπορεί να κάνει πολύ 

δύσκολη την ανίχνευση καρκινικών αλλοιώσεων. Οι πυκνότεροι ιστοί στο μαστό απεικονίζονται με 

υψηλή ένταση στις μαστογραφίες. Οι μύες, ο ινοαδενικός ιστός, οι καλοήθεις και κακοήθεις όγκοι και ο 

αγγειακός ιστός εμφανίζονται φωτεινότεροι, ενώ αντίθετα οι περιοχές που περιέχουν λίπος ή δέρμα 

απεικονίζονται σκοτεινότερες. 

   

 

4.2 Μαστογράφος 

Είναι το μηχάνημα με το οποίο γίνεται η λήψη μιας μαστογραφίας 

 



44 
 

4.2.1 Βασική δομή μαστογράφου 

Η βασική δομή ενός μαστογράφου όπως απεικονίζεται και στην εικόνα 4.9 αποτελείται από τα 

εξής μέρη: από μια γεννήτρια (Generator), μια λυχνία ακτίνων X (X-ray tube), φίλτρο (Filter), 

διαφράγματα βάθους (Collimator), ακτίνες Χ (X-ray beam), έδρανο συμπίεσης (Compression Plate), 

αντιδιαχυτικό διάφραγμα (Anti-scatter grid), κασέτα (Cassette) που περιέχει το φιλμ (Film) και την 

ενσχυτική πινακίδα (Intensifying screen) και ο αυτόματος έλεγχος έκθεσης (Automatic exposure control) 

[22].  

 

 

 

                                        Εικόνα 4.9: Βασική Δομή ενός μαστογράφου 

Η κεφαλή του συστήματος περιλαμβάνει τη λυχνία ακτίνων Χ και το μεταλλικό κύλινδρο-

κέλυφος που την περιλαμβάνει. Στα περισσότερα συστήματα μαστογραφίας αντί των λυχνιών ακτίνων Χ 

Βολφραμίου, χρησιμοποιούνται λυχνίες με άνοδο από Μολυβδένιο, του οποίου η χρήση εξυπηρετεί την 

ανάγκη για φωτόνια χαμηλής ενέργειας. Η χαρακτηριστική ακτινοβολία την οποία εκπέμπει το 
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Μολυβδένιο, με φάσματα ενεργειών στα 17.5 και 19.6 keV αντίστοιχα είναι μικρότερη σε σχέση με το 

Βολφράμιο. Το κύριο χαρακτηριστικό σε τέτοιες ενέργειες είναι ότι εκτός από τη χαμηλή ενέργεια, η 

ένταση της ακτινοβολίας είναι πολύ μεγάλη. Παρόμοια λειτουργούν και οι λυχνίες, που έχουν 

κατασκευαστεί με άνοδο από Ρόδιο. Οι φασματικές γραμμές της χαρακτηριστικής ακτινοβολίας του 

Ροδίου βρίσκονται σε ελαφρώς υψηλότερες ενέργειες 20-30 keV. 

Στην έξοδο της λυχνίας του μαστογράφου (Μολυβδένιο) τοποθετείται επίσης ένα λεπτό φύλλο 

από Μολυβδένιο, το οποίο λειτουργεί ως φίλτρο της εξερχόμενης δέσμης, αποκόπτοντας τόσο τα 

φωτόνια των υψηλών όσο και των πολύ χαμηλών ενεργειών. Στην περίπτωση που η άνοδος είναι από 

Ρόδιο τότε χρησιμοποιούνται φίλτρα από Ρόδιο. Με αυτό τον τρόπο αυξάνεται η διεισδυτικότητα της 

δέσμης μειώνοντας το χρόνο έκθεσης άρα και τη δόση. 

Η πιο κάτω γραφική παράσταση 4.10 περιγράφει τα ενεργειακά φάσματα των λυχνιών με άνοδο 

από Μολυβδένιο και Ρόδιο. 

 

 

 

 

 

Γραφική Παράσταση 4.10:  Ενεργειακό φάσμα λυχνιών με άνοδο Μολυβδενίου και Ροδίου 

 

Τα διαφράγματα βάθους, έχουν ως σκοπό να κατευθύνουν τη δέσμη των ακτίνων Χ, ορίζοντας 

έτσι τις διαστάσεις του πεδίου της ακτινοβοληθείσας περιοχής. Οι πλάκες αυτές είναι κατασκευασμένες 

από Μόλυβδο και μετακινούνται από τον χειριστή, καθορίζοντας το επιθυμητό και αναγκαίο πεδίο 

ακτινοβόλησης. Για να μπορεί ο χειριστής να καθορίσει το επιθυμητό πεδίο ακτινοβόλησης χρειάζεται 

μια ένδειξη του μεγέθους του πεδίου. Την ένδειξη αυτή προσφέρει το σύστημα φωτεινής επικέντρωσης. 

Η προβολή πεδίου ακτινοβολίας στην επιφάνεια του ασθενή επιτυγχάνεται με τη βοήθεια ενός ισχυρού 

λαμπτήρα και ενός κατόπτρου. Τα όργανα αυτά τοποθετούνται πάνω από το διαφραγματικό σύστημα με 
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τέτοια γωνία, ώστε το φωτεινό πεδίο να συμπίπτει με ακρίβεια με το πεδίο ακτινοβόλησης. Με τον όρο 

collimator που κατά λέξη σημαίνει ρυθμιστής σκόπευσης ή σκόπευση, ορίζουμε το σύστημα των 

διαφραγμάτων που υπάρχουν ακριβώς κάτω από το κέλυφος της ακτινολογικής λυχνίας, με σκοπό την 

σωστή κατεύθυνση των ακτίνων Χ προς την ακτινολογική τράπεζα. 

Το έδρανο συμπίεσης (Εικόνα 4.11), αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά εξαρτήματα ενός 

συστήματος μαστογραφίας, αφού η σωστή συμπίεση του μαστού είναι καθοριστική για την επίτευξη μιας 

καλής μαστογραφίας. Σκοπός του είναι να αυξήσει την αντίθεση της εικόνας ομαλοποιώντας τις 

διαστάσεις του μαστού. Έτσι, η επιφάνεια του μαστού ακτινοβολείται ομοιόμορφα και μπορούν να 

απεικονιστούν καλύτερα οι ανατομικές περιοχές του μαστού.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 4.11: Έδρανο Συμπίεσης 

 

Συνεπώς, με τη συμπίεση πετυχαίνουμε: 

1. Ομοιογενές πάχος μαστού και συνεπώς βελτίωση της αντίθεσης 

2. Μικρότερο πάχος μαστού και συνεπώς μείωση της δόσης 

3. Ακινητοποίηση του μαστού και ελαχιστοποίηση της ασάφειας λόγω κίνησης 

4. Μείωση της σκεδαζόμενης ακτινοβολίας 

5. Καλύτερη απεικόνιση των ιστών, που βρίσκονται στο θωρακικό τοίχωμα 

Όσον αφορά στο αυτόματο σύστημα έκθεσης (AEC) έχει ως σκοπό να προκαθορίσει το βαθμό 

αμαύρωσης της εικόνας, έτσι ώστε να δημιουργηθεί εικόνα με όσο το δυνατό καλύτερη ποιότητα και 

λιγότερο χρόνο έκθεσης της ασθενούς. Τα στοιχεία τα οποία ρυθμίζονται είναι ο χρόνος (msec), η τάση 

(kV) και η ένταση ηλεκτρικού ρεύματος της λυχνίας (mA). Το σύστημα αυτόματης έκθεσης αποτελείται 

από έναν ανιχνευτή – μετρητή ακτινοβολίας στερεάς κατάστασης, που βρίσκεται κάτω από την κασέτα, ο 

οποίος μετρά τη δόση σε μια αντιπροσωπευτική περιοχή του μαστού. Όταν καταμετρηθεί η δόση, που 

παρέχει την επιθυμητή αμαύρωση στο φιλμ, το σύστημα σταματά αυτόματα την έκθεση. 
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Το αυτόματο σύστημα έκθεσης (AEC) δίνει τη δυνατότητα στον χειριστή να ρυθμίζει ανάλογα 

με τα φυσικά χαρακτηριστικά του μαστού προς απεικόνιση, τη θέση των θαλάμων, που 

χρησιμοποιούνται για τη μέτρηση της έκθεσης, που φτάνει στον ανιχνευτή. Συγκεκριμένα, οι θάλαμοι 

του AEC πρέπει να τοποθετούνται κάτω από την περιοχή του μαστού με την πιο πυκνή σύσταση και έτσι 

το φιλμ εκτίθεται στην επιθυμητή αμαύρωση στην ανατομική περιοχή που έχει τοποθετηθεί πάνω από 

τους θαλάμους. Ως εκ τούτου, είναι πολύ σημαντική η σωστή επιλογή της θέσης των θαλάμων κατά την 

απεικόνιση, αλλιώς το αποτέλεσμα θα είναι ένα λάθος εκτεθειμένο φιλμ (ή πολύ σκούρο ή πολύ ανοιχτό) 

[17].  

Η διαφορά του ψηφιακού από τον αναλογικό μαστογράφο έγκειται στο γεγονός ότι ο ψηφιακός 

μαστογράφος έχει ως σύστημα ανίχνευσης μια διάταξη από CCD ή Flat Panel. Αντίθετα, στην αναλογική 

μαστογραφία χρησιμοποιείται το ακτινογραφικό φιλμ με τις ενισχυτικές πινακίδες.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

     

 

Εικόνα 4.12:  Αναλογικός Μαστογράφος                          Εικόνα 4.13: Ψηφιακός Μαστογράφος 

 

Το ακτινολογικό φιλμ αποτελείται από μια συνθετική βάση πάχους 0.1 mm, σχεδόν διαφανή στο 

ορατό φως. Στις δύο πλευρές της είναι ομοιόμορφα κατανεμημένο το φωτογραφικό γαλάκτωμα (πάχους 

0.01 mm). Το ενεργό συστατικό του γαλακτώματος είναι οι κόκκοι AgBr και Agl, οι οποίοι είναι 

ευαίσθητοι στο ορατό φως και λιγότερο ευαίσθητοι στην ακτινοβολία. Η βάση και το φωτογραφικό 

γαλάκτωμα περιβάλλονται από μια προστατευτική επίστρωση ζελατίνης για λόγους μηχανικής αντοχής 

και ευκαμψίας. Το όλο σύστημα πρέπει να είναι όσο το δυνατό πιο διάφανο και ορατό [17]. 

Επειδή το φιλμ από μόνο του δεν είναι αρκετά ευαίσθητο στην ακτινοβολία –Χ, ο σχηματισμός 

ικανής εικόνας θα απαιτούσε μεγάλο αριθμό φωτονίων και κατά συνέπεια μεγάλη δόση στον ασθενή. Το 
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πρόβλημα αυτό παρακάμπτεται με τη χρήση ενισχυτικής πινακίδας. Η ενισχυτική πινακίδα μετατρέπει 

την ενέργεια των φωτονίων που προσπίπτουν σε αυτή σε ορατό φως με το φαινόμενο του φθορισμού. Η 

ενισχυτική πινακίδα αποτελείται από το προστατευτικό στρώμα (πλαστικό) που την περιβάλλει, το 

στρώμα του φθορίζοντος υλικού (κρύσταλλοι Γαδολινίου, Λανθανίου ή ανόργανα ή θειικά άλατα), το 

στρώμα ανάκλασης και τη βάση (πλαστικό) για μηχανική αντοχή. Τα ορατά φωτόνια που 

δημιουργούνται στην πινακίδα, εκπέμπονται προς όλες τις διευθύνσεις. Το στρώμα ανάκλασης 

χρησιμοποιείται για να κατευθύνει τα ορατά φωτόνια προς την πλευρά του φιλμ. 

 Το ορατό φως προσπίπτει στο φιλμ και μέσω φωτοχημικών αντιδράσεων σχηματίζεται η 

«λανθάνουσα» εικόνα, με τον όρο αυτό εννοούμε ότι η εικόνα δεν φαίνεται αποτυπωμένη στο φιλμ όμως 

η πληροφορία της έχει καταγραφεί σε αυτό. Για λόγους αντοχής και φωτοστεγανότητας, το φιλμ και η 

ενισχυτική πινακίδα τοποθετούνται σε ειδική κασέτα [17]. 

Τέλος, υπάρχει η κονσόλα χειρισμού και το ακτινοπροστατευτικό πέτασμα από μολυβδύαλο 

πίσω από το οποίο βρίσκεται ο χειριστής. Στο σημείο αυτό πρέπει να τονισθεί ότι παρόλο που το 

χειριστήριο του μαστογράφου βρίσκεται εντός του ακτινολογικού θαλάμου και σε μικρότερη απόσταση 

απ’ ότι στις υπόλοιπες ακτινολογικές εξετάσεις, εντούτοις η ενσωματωμένη μολυβδύαλος προσφέρει 

θωράκιση τέτοια, ώστε οι ρυθμοί δόσης πίσω από αυτή να είναι παραπλήσιοι του φυσικού 

υποστρώματος. Αυτό συμβαίνει επειδή η ενέργεια της ακτινοβολίας που χρησιμοποιείται στη 

μαστογραφία είναι πολύ χαμηλότερη από αυτές των υπολοίπων ακτινοδιαγνωστικών εξετάσεων. 

 Ο ποιοτικός, λοιπόν και ποσοτικός έλεγχος της δέσμης ακτίνων Χ, που παράγεται στην 

ακτινολογική λυχνία, γίνεται από το χειριστήριο του ακτινογραφικού μηχανήματος. Από το χειριστήριο 

ρυθμίζεται η υψηλή τάση της λυχνίας (kVp), το ρεύμα της λυχνίας (mA), ο χρόνος έκθεσης (sec) και η 

ρύθμιση του γινομένου mA x ms (mAs). Μια άλλη σημαντική παράμετρος που δύναται να επιλεχθεί 

είναι το μέγεθος της εστίας (μικρή ή μεγάλη).  

 

 

 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

 

Ποιοτικός  Έλεγχος του Μαστογράφου 
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5.1 Ορισμός Ποιοτικού Ελέγχου και η Εφαρμογή του στη Μαστογραφία 

Αναμφισβήτητα, η ασφαλής και αποτελεσματική λειτουργία του μαστογραφικού ελέγχου καθώς 

και η βελτιστοποίηση της ακτινοπροστασίας των ασθενών και του προσωπικού εξαρτάται από την καλή 

κατάσταση του εξοπλισμού, δηλαδή του μαστογράφου. Ως εκ τούτου, διενεργούνται προγράμματα 

διασφάλισης της ποιότητας (Quality Assurance) του, αναπόσπαστο μέρος των οποίων αποτελούν οι 

έλεγχοι ποιότητας (Quality Control). Τα προγράμματα διασφάλισης ποιότητας (QA) γίνονται για την 

παρακολούθηση της ορθής έκθεσης του ασθενούς και για τη σωστή ερμηνεία των ακτινογραφικών 

εικόνων και  οι έλεγχοι ποιότητας (QC) γίνονται για τη διασφάλιση της βέλτιστης εικόνας που προκύπτει. 

Η εν λόγω εργασία θα καταπιαστεί μονάχα με τον ποιοτικό έλεγχο του μαστογράφου (QC). 

Ο Ποιοτικός Έλεγχος, σύμφωνα με τον ορισμό του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (WHO) 

είναι το σύνολο των λειτουργιών (προγραμματισμός, συντονισμός, διεκπεραίωση), ο οποίος όταν 

εφαρμόζεται στις διαγνωστικές διαδικασίες, καλύπτει την παρακολούθηση (monitoring), την αξιολόγηση 

και τη διατήρηση των βέλτιστων επιπέδων όλων των χαρακτηριστικών επίδοσης, που είναι δυνατό να 

ορισθούν, να μετρηθούν και να ελεγχθούν. Ορισμένες τακτικές μετρήσεις του ποιοτικού ελέγχου είναι 

δυνατό να διενεργηθούν από το ίδιο το ακτινολογικό προσωπικό, ενώ άλλες θα πρέπει να 

πραγματοποιηθούν από ειδικά εκπαιδευμένους Φυσικούς Ιατρικής. Όλες οι μετρήσεις, βέβαια, θα πρέπει 

να ακολουθούν ένα γραπτό πρωτόκολλο τηρώντας τις προδιαγραφές του προγράμματος εξασφάλισης της  

ποιότητας. Όσον αφορά στο μαστογράφο, τα απαιτούμενα πρότυπα καθορίζονται στο Ευρωπαϊκό 

Πρωτόκολλο Ποιοτικού Ελέγχου των φυσικών και τεχνικών παραμέτρων του πληθυσμιακού ελέγχου με 

μαστογραφία. 

Τον Οκτώβριο του 1992, έγινε μια ομαδική μελέτη σχετική με Ελέγχους Ποιότητας στη 

Μαστογραφία, από εμπειρογνώμονες – κυρίως φυσικούς ιατρικής – από έντεκα διαφορετικές 

Ευρωπαϊκές χώρες, οι οποίοι εξέδωσαν το Ευρωπαϊκό αυτό Πρωτόκολλο. Για την έκδοσή του 

βασίστηκαν σε άλλα υπάρχοντα πρωτόκολλα καθώς και στην εμπειρία άλλων ομάδων, που εκτελούσαν 

Ποιοτικούς Ελέγχους στον εξοπλισμό μαστογραφίας [23]. Αυτό το πρωτόκολλο επιλέχθηκε ως το 

καταλληλότερο για την ανάπτυξη μιας εφαρμογής της Ακτινοδιαγνωστικής με τη βοήθεια του εργαλείου 

διαχείρισης ποιότητας για το περιβάλλον του χώρου της υγείας IBIS (Interactive Browser for Integrated 

quality System) ή όπως ονομάστηκε μεταγενέστερα QS-PPRO (Quality System Processes). Αυτό το 

πρωτόκολλο θεωρείται ως το πιο ολοκληρωμένο και το πιο ρεαλιστικό καθώς εμπεριέχει και 

προϋπάρχοντα πρωτόκολλα. Πρώτιστος στόχος: η εξακρίβωση της υψηλότερης ποιότητας της ιατρικής 

φροντίδας που παρέχεται στους ασθενείς.  



50 
 

Η έναρξη, ωστόσο, του ποιοτικού ελέγχου αρχίζει από τον έλεγχο των προδιαγραφών και την 

αγορά του κατάλληλου εξοπλισμού, ώστε να πληρούνται τα κατάλληλα πρότυπα επιδόσεων και 

ακολούθως με την υποβολή του μηχανήματος σε δοκιμή αποδοχής, προτού τεθεί σε κλινική χρήση. 

Ακολούθως, εφόσον ο μαστογράφος έχει τεθεί σε λειτουργία, πραγματοποιούνται περιοδικά σε μια 

προγραμματισμένη βάση αυστηροί έλεγχοι ποιότητας, χρησιμοποιώντας ειδικά όργανα μέτρησης και 

ομοιώματα, ώστε να διατηρούνται τα βέλτιστα ποιοτικά επίπεδά για την απόδοση του μαστογράφου. Τα 

εξαρτήματα του συστήματος και οι παράμετροι που πρέπει να ελέγχονται είναι: 

 Γεννήτρια των ακτίνων Χ και σύστημα ελέγχου της έκθεσης της ακτινοβολίας 

 Αντιδιαχυτικό διάφραγμα (στήριγμα της κασέτας) και ο δέκτης της εικόνας 

 Επεξεργασία εκτύπωσης (για τα συστήματα με φιλμ απεικόνισης) 

 Επεξεργασία εικόνας (για τα ψηφιακά συστήματα) 

 Ιδιότητες του συστήματος (συμπεριλαμβανομένου και της δόσης ακτινοβολίας) 

 Μόνιτορ και εκτυπωτές (για τα ψηφιακά συστήματα) 

 Συνθήκες μελέτης της μαστογραφίας 

Σε κάθε μονάδα πρέπει να υπάρχει έγγραφο αναφοράς ποιοτικού ελέγχου, το οποίο θα περιέχει τα 

αποδεκτά όρια και τις κατευθυντήριες γραμμές, που πρέπει να ακολουθούνται όταν υπερβαίνονται αυτά 

τα όρια. Ωστόσο, πρέπει να αφιερώνεται χρόνος, που θα επιτρέπει τη διενέργεια όλων των διαδικασιών 

ποιοτικού ελέγχου και την ανάλυση και αξιολόγηση των δεδομένων, που προκύπτουν. Παρόλο που, το 

κάθε κέντρο, μπορεί και οφείλει να συντάσσει το δικό του κατάλογο δοκιμασιών και περιοδικότητας, ένα 

τέτοιο πρωτόκολλο πρέπει να περιέχει τον έλεγχο όλων εκείνων των παραμέτρων, που θεωρούνται 

διεθνώς απαραίτητες για την καλύτερη ποιότητα μαστογραφικής απεικόνισης. 

Ο προτεινόμενος κατάλογος των σημείων ελέγχου και περιοδικότητας διαφαίνεται στον παρακά-

τω Πίνακα 5.1: 

 

   Ευρωπαϊκό Πρωτόκολλο, 

Παράγραφος No. 

Καθημερινά Μηχάνημα ακτινογραφίας Συνέπεια αυτόματης  

 ρύθμισης έκθεσης 

3.2.1.3 

 Επεξεργαστής του φιλμ Μέτρηση ευαισθησίας 

του φιλμ 

3.2.3.2 

 Κασέτες Έλεγχος οθόνης και 

καθαρισμός 

 

Κάθε ημέρα ή κάθε Επεξεργαστής αρνητικού Καθαρισμός  
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Εβδομάδα 

 Μηχάνημα ακτινογραφίας Συνέπεια αυτόματης 

ρύθμισης έκθεσης  

(ΑΡΕ) 

3.2.3.1 

  ΑΡΕ συνεπεία αλλαγής απ 

πάχους 

3.2.1.3 

  Ποιότητα απεικόνισης 3.2.5.2 

Ετησίως Κασέτες Επαφή μεταξύ φιλμ και  

οθόνης 

3.2.2.2 

  Ευαισθησία και 

απορρόφηση  

ακτινοβολίας 

3.2.2.2 

 (Μέσα φωτισμού) 

Φωτισμός οθόνης θέασης 

(Παραγόμενο φως) 

Ένταση φωτός 

3.2.4 

Συνεχείς παρατηρήσεις 

Χειριστή 

Όλος ο εξοπλισμός Αιχμηρές ακμές, γωνίες  

  Ελευθερία κινήσεων  

  Ανθεκτικότητα κασέτας  

  Διακόπτες ποδιού  

  Φθορά καλωδίων  

  Χαλάρωση συμπίεσης 

έκτακτης ανάγκης 

 

  Προειδοποιητικοί 

Λαμπτήρες 

 

 

Πίνακας 5.1: Προτεινόμενος κατάλογος των σημείων ελέγχου και περιοδικότητας του 

μαστογράφου  

 

 

 

5.2  Οι στόχοι του Ποιοτικού Ελέγχου στη Μαστογραφία 

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (WHO), έχει ορίσει τη διασφάλιση ποιότητας στην ιατρική 

διάγνωση με χρήση ακτινοβολίας ως μια οργανωμένη προσπάθεια από το προσωπικό που διαχειρίζεται 
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τις εγκαταστάσεις και τα μέσα, για να εξασφαλίσει ότι οι διαγνωστικές εικόνες που παράγονται από αυτά 

είναι αρκετά υψηλής ποιότητας. Στόχος είναι να παρέχουν την καλύτερη δυνατή διαγνωστική 

πληροφορία με την ελάχιστη πιθανή έκθεση του ασθενή στην ακτινοβολία.  

Ως εκ τούτου, κατά την εφαρμογή προγράμματος Ποιοτικών Ελέγχων στην Μαστογραφία, 

συνήθως επιδιώκονται υπόψη τρεις στόχοι: 

 η απόδοση των εικόνων με τις όσο το δυνατό περισσότερες διαγνωστικές πληροφορίες, ώστε να 

ανιχνεύονται ακόμη μικρότεροι όγκοι ή ανωμαλίες 

 η σταθερή ποιότητα εικόνας, η οποία συμφωνεί με εκείνη που έχει ληφθεί σε άλλα κέντρα 

προληπτικού ελέγχου 

 η δόση της ακτινοβολίας που δέχεται μια γυναίκα, η οποία πρέπει να είναι όσο γίνεται σε 

χαμηλότερο επίπεδο. 

Σύμφωνα με αναφορά του NCPR (National Council on Radiation and Measurements), η ποιότη-

τα μιας εικόνας είναι εκείνη που κάνει εφικτή την ακριβή διάγνωση. Αυτό τονίζεται περισσότερο στην 

περίπτωση της μαστογραφίας, στην οποία η απεικόνιση του μαστού παρουσιάζει διάφορες δυσκολίες οι 

οποίες αφορούν: α) στη διάκριση ανάμεσα στο καρκίνωμα ή μια προ-καρκινική κατάσταση από τον 

φυσιολογικό ιστό, β) στη διαφοροποίηση της φυσικής πυκνότητας ανάμεσα στις υπό-εξέταση περιοχές 

και στον φυσιολογικό ιστό, που εξαρτάται μόνο από μια μικρή διαφορά στον ατομικό τους αριθμό [20]. 

Σε αυτά έρχονται να προστεθούν γ) ο προσδιορισμός περιοχών μικρο-ασβεστοποιήσεων με διάμετρο 

τάξης μεγέθους του 0.1 mm, ο οποίος είναι δύσκολος αλλά σημαντικός, δ) η παρουσία μαζών εν είδη 

όγκου, με λιπώματα, κ.α. με διαστάσεις λίγων χιλιοστομέτρων και ε) ινώδεις συνθέσεις, όπως ινώδεις 

προεκτάσεις σε λιπώδη ιστό [21]. Επομένως, η ποιότητα εικόνας είναι πολύ σημαντική στη μαστογραφι-

κή απεικόνιση εξαιτίας των μικρών διαφοροποιήσεων στη σύνθεση και τις διαστάσεις του ιστού όπου 

εισάγονται παθολογικές καταστάσεις.  

Όσον αφορά στον τρίτο στόχο ενός προγράμματος διασφάλισης της ποιότητας στη μαστογραφί-

α, που έχει να κάνει με τη δόση ακτινοβολίας, ο καθορισμός της σε όσο το δυνατό χαμηλότερο επίπεδο 

είναι εξαίρετης σημασίας. Το σημείο αυτό έχει επισημανθεί αναλυτικά στο Κεφάλαιο 3, τονίζοντας ότι 

υπάρχει πάντοτε ο κίνδυνος κυτταρικών μεταλλάξεων και καρκινογενέσεων σε περιπτώσεις έκθεσης σε 

μεγάλες δόσεις ακτινοβολίας. Ως εκ τούτου, αποτελεί και το σημαντικότερο μέτρο της διασφάλισης 

ποιότητας (QA) σε σχέση με την παραγόμενη εικόνα.  

 Τα βασικά χαρακτηριστικά της ποιότητας της εικόνας και της ελαχιστοποίησης της δόσης στο 

μαστό συνδέονται κατάλληλα με τις λειτουργικές και φυσικές παραμέτρους του συστήματος απεικόνι-

σης. Όσον αφορά στην ποιότητα της εικόνα, η ευκολία με την οποία μπορούν να ανιχνεύονται οι 

λεπτομέρειες εξαρτώνται από την ενίσχυση της αντίθεσης, την αύξηση της οξύτητας και την ερμηνεία 
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του θορύβου, που παρουσιάζει το σύστημα απεικόνισης [21]. Για την ελαχιστοποίηση της δόσης στην 

ασθενή σύμφωνα με το  ICRP (International Commission on Radiological Protection) το πιο σημαντικό 

αποτέλεσμα της έκθεσης του μαστού ξεκινά από τους διάφορους αδενικούς ιστούς στο μαστό, οι οποίοι 

θεωρούνται οι πιο ευαίσθητοι στην ακτινοβολία, που προκαλεί καρκινογένεση. Οι λειτουργικές και 

φυσικές παράμετροι που συνεισφέρουν στην αύξηση της μέσης δόσης στον αδένα είναι η σύνθεση του 

πάχους του μαστού καθώς και η ενέργεια των φωτονίων. 

Η τυπικά καταγραφή μιας ακτινολογικής εξέτασης περιλαμβάνει μια σειρά παραμέτρων έκθε-

σης, όπως η ραδιογραφική τοποθέτηση (Radiographic Positioning – RP), στοιχεία έκθεσης ( kVp, mA, 

sec, AERC, filters) και η ακτινοβολία εισόδου (Entrance Skin Exposure – ESE). Όσον αφορά στα 

στοιχεία έκθεσης η kVp, η mA, το sec αποτελούν τρία βασικά στοιχεία όπου: 

 Δυναμικό (tube potential -  kVp) : αντιστοιχεί στο ηλεκτρικό δυναμικό που εφαρμόζεται 

στην πηγή, συνήθως μετράται σε χιλιάδες βολτ (kV) 

 Ένταση (tube current – mA) : αντιστοιχεί στην ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος στην 

πηγή, συνήθως μετράται σε χιλιοστά του αμπέρ (mA) 

 Χρόνος έκθεσης (exposure time – sec): ο συνολικός χρόνος ακτινοβόλησης, μετράται σε 

δευτερόλεπτα (sec). 

Επειδή η ένταση (mA) και ο χρόνος έκθεσης (sec), λειτουργούν από κοινού ως προς το συνολικό 

φορτίο ακτινοβολίας που δέχεται ο μαστός εντός του πεδίου, συχνά αναφέρονται ως γινόμενο μιλιαμπέρ 

– δευτερόλεπτα (mAs). Τα πεδία τιμών που χρησιμοποιούνται στη μαστογραφία είναι περίπου 25 - 35 

kVp και 50 - 200 (mAs). Σε μερικές περιπτώσεις, η ενέργεια των παραγόμενων φωτονίων εκφράζεται σε 

χιλιάδες (keV), κυρίως όταν πρόκειται για μετρήσεις απορρόφησης και διεισδυτικότητας της 

ακτινοβολίας. 

Η επιλογή των παραμέτρων  kVp και mAs είναι καθοριστικής σημασίας για την ποιότητα και 

την κλινική αξία της τελικής μαστογραφικής εικόνας. Μεγάλες τιμές δυναμικού σημαίνει ακτινοβολία με 

φωτόνια μεγαλύτερης ενέργειας, κατά συνέπεια περισσότερο διεισδυτική σε πυκνό ιστό. Αντίθετα, 

μικρότερες τιμές δυναμικού παράγουν εικόνες καλύτερης ποιότητας ως προς τη διακριτική ικανότητα 

(μεγαλύτερη λεπτομέρεια), αλλά χαμηλή διείσδυση σε πυκνό ιστό. Σε ότι αφορά την ένταση της 

ακτινοβολίας, καθώς η τιμή mAs μεγαλώνει αυξάνονται τα φωτόνια που εκπέμπονται από τη πηγή καθώς 

και αυτών που απορροφώνται από τον ιστό με αποτέλεσμα τη σταδιακή αύξηση της αντίθεση (image 

contrast) στην τελική εικόνα.  Οι δύο αυτές κύριες παράμετροι έκθεσης θεωρούνται γενικά ανεξάρτητες 

μεταξύ τους, όμως καθορίζουν από κοινού μια σειρά άλλων παραμέτρων, των παραμέτρων απόδοσης του 

μαστογράφου στις οποίες θα γίνει αναφορά στη συνέχεια (Κεφάλαιο 5.3).     

Η ποιότητα, λοιπόν, της εικόνας εξαρτάται από τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των επιμέρους συσ-

τημάτων του ακτινολογικού εξοπλισμού, ειδικότερα την ακρίβεια των συσκευών ανίχνευσης/καταγραφής 
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της ακτινοβολίας Χ και της μετατροπής της σε οπτική αναπαράσταση. Τα χαρακτηριστικά αυτά συνήθως 

μετρώνται κατευθείαν στο τελικό στάδιο της επεξεργασίας, δηλαδή από την ίδια την τελική εικόνα και 

περιλαμβάνουν μια σειρά τεχνικών μετρήσεων με στόχο τον προσδιορισμό των τεχνικών περιορισμών 

του συστήματος. Σε κλινικό επίπεδο, υπάρχουν επίσης κάποιες ειδικές και σαφώς καθορισμένες 

μετρήσεις και διεθνή κριτήρια για αποδεκτή λειτουργία, που δείχνουν κατά πόσο συγκεκριμένα 

ακτινολογικά ευρήματα μπορούν να αναδειχθούν και να εντοπιστούν επιτυχώς στην παραγόμενη εικόνα. 

Με βάση τα κριτήρια αυτά προσδιορίζεται σε πιο βαθμό το συγκεκριμένο μηχάνημα πληροί τις 

απαραίτητες προϋποθέσεις κλινικής χρήσης με βάση τα διεθνή πρότυπα ποιότητας (QA). Παρακάτω 

παρουσιάζονται οι σημαντικότερες από τις παραμέτρους αυτές τόσο σε τεχνικό όσο και σε κλινικό 

επίπεδο ελέγχου. 

 

5.2.1 Τεχνικά χαρακτηριστικά ποιότητας της ακτινολογικής εικόνας  

Ένα από τα σημαντικά στοιχεία που καθορίζουν την απόδοση ενός ακτινολογικού απεικονιστι-

κού συστήματος είναι η χωρική διακριτική ικανότητα (Spatial Resolution -SR ), η οποία συνήθως 

μετράται με τη χρήση ενός πρότυπου (pattern phantom). Άλλωστε, απαραίτητο στοιχείο ενός 

προγράμματος ποιοτικού ελέγχου είναι η χρήση μιας σειράς από τέτοια ιδιόμορφα αντικείμενα, τα οποία 

ονομάζονται ομοιώματα (phantoms), πρότυπα (patterns) ή αντικείμενα ελέγχου (test objects), των οποίων 

λαμβάνονται διάφορες εικόνες. Συγκεκριμένα, το πρότυπο εισάγεται στο σύστημα και στην τελική 

απεικόνιση σημειακών στοιχείων μετράται η συνάρτηση σημειακής διασποράς (Point Spread Function –

PSF) και αντίστοιχα το πλήρες εύρος στο μισό του μεγίστου (Full Width and Half Maximum – FWHM) 

[22]. 

 

5.2.2 Απεικονιστικά χαρακτηριστικά ποιότητας της ακτινολογικής εικόνας 

Σε ότι αφορά την ίδια την ακτινολογική εικόνα και το σχηματισμό της στο πεδίο ανίχνευσης, μια 

από της σημαντικότερες παραμέτρους είναι το μέγεθος ή εύρος πεδίου ( Field of View – FOV), το οποίο 

εκφράζει τη μέγιστη τιμή της διάστασης ενός αντικειμένου που μπορεί να απεικονιστεί πλήρως στο πεδίο 

αυτό. Η παράμετρος αυτή εξαρτάται, α) από τις διαστάσεις του πεδίου ανίχνευσης, β) από το γωνιακό 

εύρος της δέσμης της ακτινοβολίας Χ, γ) από την απόσταση της πηγής από το πεδίο ανίχνευσης και δ) 

από την απόσταση του αντικειμένου από την πηγή των ακτίνων Χ. 

Λόγω τις γεωμετρίας των ακτινολογικών μηχανημάτων ακτίνων Χ και της σημειακής πηγής, η 

οποία ακτινοβολεί μια επίπεδη επιφάνεια ανίχνευσης, συχνά παρατηρείται κάποια απώλεια ισχύος καθώς 

αυξάνεται η απόσταση από το κεντρικό σημείο αναφοράς. Δηλαδή, ενώ στον κεντρικό άξονα οι ακτίνες-

Χ προσπίπτουν εντελώς κάθετα στους ανιχνευτές, στην περιφέρεια και στις γωνίες του πεδίου ανίχνευσης 
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οι ακτίνες προσπίπτουν υπό μικρότερη γωνιά. Οι απώλειες σε μετρούμενα φωτόνια αυξάνονται 

σημαντικά από τις διατάξεις κατευθυντήρων, οι οποίοι απορρίπτουν όσα δεν προσπίπτουν κάθετα (είτε 

λόγω γεωμετρίας είτε λόγω σκέδασης) για να περιορίσουν φαινόμενα επικάλυψης και να εξασφαλίσουν 

την επιθυμητή χωρική ανάλυση.       

Για τη σωστή απεικόνιση ενός αντικειμένου είναι σημαντικό το πεδίο ανίχνευσης να 

παρουσιάζει ομοιόμορφη κατανομή σε όλες τις περιοχές του, ώστε να μην παρατηρούνται 

διαφοροποιήσεις λόγω μεταβολής ισχύος (gain) του μετρούμενου σήματος. Στις ακτινολογικές εικόνες η 

ομοιογένεια και ομοιομορφία πεδίου (Field Uniformity – FU) μετρούνται με βάση την ένταση της 

ακτινοβολίας σε κάθε σημείο του πεδίου. Για ένα τελείως ομοιόμορφο αντικείμενο αναφοράς, η μέτρηση 

γίνεται είτε με το ομοιόμορφο αντικείμενο τοποθετημένο στη διαδρομή της δέσμης ακτίνων, ή συχνότερα 

χωρίς κανένα αντικείμενο μπροστά από το πεδίο ανίχνευσης. Κατά συνέπεια, η πρωταρχική εικόνα που 

παράγεται από τους ανιχνευτές χρειάζεται διόρθωση ως προς την ανομοιομορφία του πεδίου 

καταγραφής. Αυτό στην πράξη σημαίνει ότι χρειάζεται μια αρχική βαθμολόγηση, η οποία να 

χρησιμοποιείται στη συνέχεια για κατάλληλη ενίσχυση του σήματος σε περιοχές που βρίσκονται μακριά 

από το κέντρο της εικόνας. 

 

5.3 Παράμετροι απόδοσης μαστογράφου 

Η απόδοση του  συστήματος μαστογραφίας μπορεί να διερευνηθεί και να προσδιοριστεί με τη 

βοήθεια των εξής φυσικών παραμέτρων: την αντίθεση, την ασάφεια και τη δόση στο μαστό. Επιπλέον, η 

οπτική πυκνότητα, αποτελεί μια παράμετρο που δεν μπορεί να αγνοηθεί, αφού συνδέεται άμεσα με την 

ευκολία στον προσδιορισμό της πληροφορίας της εικόνας [24]. 

 

Έλεγχος οπτικής πυκνότητας  

Όταν γίνεται αναφορά στην πυκνότητα πρόκειται για το χρήσιμο εύρος οπτικών πυκνοτήτων ή «το βαθμό 

αμαύρωσης του φιλμ». Σε περιπτώσεις χαμηλής και υψηλής έκθεσης περιορίζεται η ακτινοδιαγνωστική 

πληροφορία. Η οπτική πυκνότητα εξαρτάται από τις συνθήκες έκθεσης (τάση λυχνίας – kVp, τα φίλτρα 

Μολυβδενίου (Μο) και Ροδίου (Rh), το ρεύμα (mA), τον έλεγχο των ακτίνων Χ, το πάχος, την 

ακτινοβολία διάχυσης, αλλά κυρίως από τα χαρακτηριστικά ενισχυτικής πινακίδας φιλμ και από την 

επεξεργασία του φιλμ [24].    

  

Αντίθεση  

Εφόσον η ανίχνευση των μικρών διαφορών ανάμεσα στο μαλακό ιστό και τα ασβεστώματα είναι πολύ 

σημαντική για τη μαστογραφία, αυτή αποτελεί ένα ουσιώδες χαρακτηριστικό. Με τον όρο  ακτινογραφική 
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αντίθεση εννοούμε τη διαφορά στην αμαύρωση του φιλμ που προκαλούν μέρη του προτύπου ελέγχου ή 

μέρη του μαστού της ασθενούς. Βέβαια, η αντίθεση αυτή που προκαλούν μέρη του προτύπου ελέγχου του 

μαστού ή του μαστού της ίδιας της ασθενούς εξαρτάται από τις διαφορές απορρόφησης στο μαστό, την 

ποιότητα ακτινοβολίας (τάση kVp, βασικό φίλτρο υλικού ανόδου) και διάχυση ακτινοβολίας (περιορισμός 

δέσμης, συμπίεση, αποτελεσματικότητα αντιδιαχυτικού διαφράγματος.  

  

Ασάφεια 

Καθώς ο προσδιορισμός των μικρών ασβεστωμάτων τάξης μεγέθους 0.1 mm είναι σημαντικός για τη 

μαστογραφική απεικόνιση, η σαφήνεια αποτελεί ένα σημαντικό παράγοντα που συνεισφέρει στη 

βελτιστοποίηση της εικόνας. Η συνολική ασάφεια στην εικόνα αποδίδεται στη γεωμετρική ασάφεια και 

την ασάφεια λόγω κίνησης. Η γεωμετρική ασάφεια εξαρτάται από την εστία της λυχνίας, την απόσταση 

εστίας – αντικειμένου, καθώς επίσης και αντικειμένου – δέκτη εικόνας. Η ασάφεια λόγω κίνησης 

εξαρτάται από την ακινητοποίηση του μαστού (συμπίεση) και τις κινήσεις του αντιδιαχυτικού 

διαφράγματος κατά την έκθεση [24].   

 

Δόση στο μαστό 

Για τη δόση στο μαστό έγινε αναφορά σε προηγούμενο κεφάλαιο (Κεφάλαιο 3.4.2). 

 

5.4 Στοιχεία Εφαρμογής Ποιοτικού Ελέγχου Μαστογράφου  

Απαραίτητα στοιχεία για τη σωστή εφαρμογή των ποιοτικών ελέγχων των μαστογράφων, πέρα 

από το κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό είναι τα όργανα μετρήσεων και τα ομοιώματα. Κάθε 

διαγνωστικό κέντρο πρέπει να έχει «πρόσβαση» σε κατάλληλο και πλήρη εξοπλισμό για τη διενέργεια 

των ελέγχων ποιότητας. Ως «πρόσβαση» νοείται είτε η ιδιοκτησία κατάλληλων οργάνων και ομοιωμάτων 

από το ίδιο το διαγνωστικό κέντρο, είτε η κατοχή αυτών των οργάνων και ομοιωμάτων από τον ίδιο τον 

Φυσικό Ιατρικής, τον οποίο εργοδοτεί ή έχει σαν σύμβουλό του το διαγνωστικό κέντρο. Σε κάθε 

περίπτωση, τα όργανα αυτά πρέπει να έχουν πιστοποιητικό διακρίβωσης από το Εργαστήριο 

Βαθμονόμησης Οργάνων Ιοντιζουσών Ακτινοβολιών. Τα πιστοποιητικά από τις κατασκευάστριες 

εταιρίες των οργάνων δεν έχουν ισχύ «πιστοποιητικού διακρίβωσης/ βαθμονόμησης», εκτός κι αν 

προέρχονται από πρότυπα ή υπο-πρότυπα εργαστήρια βαθμονομήσεων. 

Ο ελάχιστος απαιτούμενος εξοπλισμός για τη διενέργεια ποιοτικών ελέγχων των μαστογράφων 

είναι: 

 kVp meter : ηλεκτρονικό όργανο μέτρησης της υψηλής τάσης μεταξύ δύο ηλεκτροδίων (καθόδου και 

ανόδου) της λυχνίας. Για τον έλεγχο του μαστογράφου, το όργανο αυτό, πρέπει να είναι κατάλληλο 



57 
 

για μετρήσεις από 25 – 40 kVp. Η επαναληψιμότητα του kVp station του μαστογράφου, δηλαδή % SD 

τουλάχιστον 4 μετρήσεων σε ίδια επιλεγμένη τιμή kVp, πρέπει να είναι καλύτερη από 2% και η 

ακρίβεια (απόκλιση από την πραγματική τιμή) καλύτερη από 5%. 

 

 Τimer (χρονόμετρο): ηλεκτρονικό όργανο μέτρησης του χρόνου έκθεσης. Για τον έλεγχο του 

μαστογράφου πρέπει να είναι κατάλληλο για μετρήσεις από 0.05 – 10 sec. Η επαναληψιμότητα του 

χρόνου που παρέχει ο μαστογράφος, δηλαδή % SD τουλάχιστον 4 μετρήσεων σε ίδια επιλεγμένη τιμή 

χρόνου ακτινοβόλησης, πρέπει να είναι καλύτερη από 2% και η ακρίβεια (απόκλιση από την πραγμα-

τική τιμή) καλύτερη από 5%. 

 

 Δοσίμετρο για μετρήσεις έκθεσης ή/και δόσης: ηλεκτρόμετρο και θάλαμος ιονισμού (όργανο ή 

σύστημα), που χρησιμοποιείται για τη μέτρηση της έκθεσης ακτινοβολίας (των ηλεκτρικών φορτίων 

που προέρχονται από τον ιονισμό των ατόμων που προκαλεί η ακτινοβολία). Από τη μέτρηση αυτή 

γίνεται ο υπολογισμός που εναποτίθεται στο μαστό. Οι ανιχνευτές του δοσιμέτρου πρέπει να είναι 

κατάλληλοι για μετρήσεις δόσης σε μαστογράφους. Η επαναληψιμότητα του πρέπει να είναι καλύτερη 

από 2%, η ακρίβεια (απόκλιση από την πραγματική τιμή) καλύτερη από 5% και η γραμμικότητα, 

δηλαδή, η απόκριση, ανταπόκριση του οργάνου σε διάφορες τιμές ρυθμού δόσης ή έκθεσης, πρέπει να 

είναι καλύτερη από 5%. 

 

 Κατάλληλο ομοίωμα μαστού:  αυτό θα πρέπει να έχει τέτοια σύσταση, ώστε να απορροφά και να 

διαχέει την ακτινοβολία με τον ίδιο τρόπο, όπως και ο μαστός και να έχει περιοχές με κόκκους 

ασβεστομάτων, κύστεις και ινώσεις διαφόρων μεγεθών. Είναι, επίσης, καλό να εμπεριέχει και 

εργαλεία που η απεικόνισή τους δείχνει πόσο καλή είναι η διακριτική ικανότητα του μαστογράφου. 

Με περιοδική χρήση αυτού του ομοιώματος (π.χ. εβδομαδιαία), γίνεται έλεγχος της ικανότητας του 

μαστογράφου, ανιχνεύοντας έγκαιρα τέτοιες ανωμαλίες, που μπορεί  να εμφανιστούν στο μαστό.  

 Φύλλα Αλουμινίου για μετρήσεις του HVL (Half Value Layer):  Το αλουμίνιο πρέπει να είναι 

καθαρότητας τουλάχιστον 99%. Το συνολικό πάχος των φύλλων για τους μαστογράφους κυμαίνεται 

από 2 mm – 0.1 mm. 

 

5.5 Τρόποι Εφαρμογής Ποιοτικού Ελέγχου του Μαστογράφου 

   Οι τρόποι εφαρμογής του ποιοτικού ελέγχου του μαστογράφου διακρίνονται σε α) ελέγχους 

γεωμετρίας της δέσμης, που αφορούν τις ρυθμίσεις που έχουν να κάνουν με τη γεωμετρία του 

μαστογράφου και β) σε ελέγχους γεννήτριας και λυχνίας. Οι γεωμετρικοί έλεγχοι περιλαμβάνουν τον 
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έλεγχο σύμπτωσης του οπτικού πεδίου και του πεδίου ακτινοβολίας, τον έλεγχο επικέντρωσης της 

κασέτας,  τον έλεγχο μεγέθους εστίας και την μέτρηση HVL (Half Value Layer). Με τη μέτρηση του HVL 

γίνεται έλεγχος της διαπεραστικής ικανότητας των ακτίνων Χ, που εκπέμπει η λυχνία του μαστογράφου, 

όταν ενεργοποιηθεί.  Στους ελέγχους γεννήτριας και λυχνίας περιλάμβανονται: ο έλεγχος της ακρίβειας 

kV και χρόνου, ο έλεγχος της επαναληψιμότητας kV χρόνου και παροχής ακτινοβολίας, ο έλεγχος της 

γραμμικότητας παροχής ακτινοβολίας, ο έλεγχος μικρής και μεγάλης εστίας καθώς και ο έλεγχος της 

μεταβολής της δόσης ακτινοβολίας σε σχέση με τη μεταβολή των kV. 

 

5.5.1 Έλεγχος Γεωμετρίας της Δέσμης του Μαστογράφου 

Έλεγχος σύμπτωσης οπτικού πεδίου και πεδίου ακτινοβολίας: 

Είναι ο πρώτος έλεγχος που γίνεται και αφορά τη σύμπτωση του οπτικού πεδίου και του πεδίου 

ακτινοβολίας. Δίπλα από τη λυχνία ακτίνων Χ, υπάρχει μικρός λαμπτήρας, το φως του οποίου 

περιορίζεται από τα ίδια μεταλλικά διαφράγματα, που ρυθμίζουν το μέγεθος του πεδίου ακτινοβόλησης. 

Ως οπτικό ή φωτεινό πεδίο ορίζονται τα όρια του πεδίου του φωτός, που ρυθμίζονται από το χειριστή για 

καθορισμό των σωστών ορίων ακτινοβόλησης της ασθενούς, σύμφωνα με τα επιθυμητά διαγνωστικά 

αποτελέσματα, χωρίς την επιβάρυνσή της με περισσότερο ποσό ακτινοβολίας.  

 

Έλεγχος FFD (Focus to Film Distance)    

FFD είναι η απόσταση της εστίας της λυχνίας και του υποδοχέα της εικόνας (φιλμ) σε cm. Συνήθως 

τοποθετείται η λυχνία σε απόσταση 60 cm από το φιλμ. Με τον έλεγχο αυτό βεβαιώνεται η  

ευθυγράμμιση της δέσμης ακτίνων Χ και η σωστή απόσταση του σημείου παραγωγής των ακτίνων από 

την επιφάνεια του φίλμ ή του ψηφιακού ανιχνευτή.  

 

 

 

Έλεγχος επικέντρωσης της κασέτας  

Σε αυτό τον έλεγχο η κασέτα τοποθετείται μέσα στο συρτάρι της τράπεζας. Πάνω στην τράπεζα 

βρίσκονται μόνο το phantom και στο κέντρο του ο κύλινδρος ελέγχου. Σκοπός του ελέγχου αυτού είναι η 

σωστή θέση της κασέτας μέσα στην τράπεζα και προς τις δύο κατευθύνσεις. Πρέπει να τονιστεί ότι η 

σωστή διεξαγωγή του ελέγχου αυτού προϋποθέτει πρώτα τη σωστή διεξαγωγή του ελέγχου σύμπτωσης 

οπτικού πεδίου και πεδίου ακτινοβολίας. 

 

Έλεγχος μεγέθους εστίας ή έλεγχος γραμμών / mm (lmm)  
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Ως εστία ονομάζουμε την άνοδο της ακτινολογικής λυχνίας από την οποία εξέρχονται οι ακτίνες Χ, 

εξαιτίας της πρόσπτωσης σε αυτή των ηλεκτρονίων της καθόδου. Η μέτρηση του μεγέθους της εστίας, 

καθορίζει τις φυσικές διαστάσεις του στόχου, που επηρεάζουν τη διακριτική ικανότητα, επομένως και τη 

λεπτομέρεια, που μπορεί να ανιχνεύσει ο μαστογράφος. Η μέτρηση γίνεται είτε με το πρότυπο αστέρος    

(Star pattern – Εικόνα 6.1), είτε με ειδικό πρότυπο με ζεύγη γραμμών (line pair resolution pattern) ή 

λωρίδων  (bar pattern). Πρόκειται για ένα πλακίδιο το οποίο φέρει ζεύγη λωρίδων διαφόρων μεγεθών, 

διατεταγμένων σε εξάδες άλλες κάθετες και άλλες παράλληλες μεταξύ τους. Στην εικόνα του προτύπου, 

πάνω στο φιλμ, προδιορίζονται τα ζεύγη των γραμμών, που μόλις διακρίνονται. Στη συνέχεια με τη 

βοήθεια ειδικού πίνακα, που παρέχεται από τον κατασκευαστή προσδιορίζεται το ενεργό μέγεθος της 

εστίας. Γίνονται δύο μετρήσεις, μία για τις κατακόρυφες και μία για τις οριζόντιες γραμμές. Οι μετρήσεις 

αυτές αντιστοιχούν στις δύο διαστάσεις της εστίας [22]. Με τον έλεγχο αυτό ελέγχεται η διακριτική 

ικανότητα της λυχνίας. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

                               Εικόνα 5.1: Πρότυπο αστέρος -  Star pattern 

 

Μέτρηση HVL (Half Value Layer) της ακτινολογικής δέσμης  

Με τον όρο HVL, εννοούμε το πάχος σε χιλιοστόμετρα (mm) του αλουμινίου (Al), τα οποία χρειάζονται 

να παρεμβληθούν στη δέσμη των ακτίνων Χ της λυχνίας, προκειμένου η δόση της δέσμης να μειωθεί στο 

μισό. Επειδή το ολικό φίλτρο της λυχνίας του μαστογράφου δεν μπορεί να μετρηθεί, έτσι μετρείται το 

HVL. Η μέτρηση αυτή εξασφαλίζει ότι το ολικό φίλτρο της λυχνίας έχει τη σωστή. Πρακτικά αυτό 

σημαίνει, ότι αποκόπτονται οι ακτίνες Χ χαμηλής ενέργειας από τη δέσμη, οι οποίες θα συνέβαλλαν στην 

αύξηση της δόσης ακτινοβολίας, χωρίς να προκαλούν κάποιο όφελος στο απεικονιστικό αποτέλεσμα της 

εξέτασης. Έτσι, από το φίλτρο περνά μόνο η χρήσιμη, από απεικονιστικής πλευράς ακτινοβολία.       
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5.5.2  Έλεγχοι Γεννήτριας και Λυχνίας 

Στους ελέγχους γεννήτριας και λυχνίας περιλαμβάνονται οι ακόλουθοι έλεγχοι: ο έλεγχος της ακρίβειας 

kV και χρόνου, ο έλεγχος της επαναληψιμότητας kV χρόνου και παροχής ακτινοβολίας, ο έλεγχος της 

γραμμικότητας παροχής ακτινοβολίας, ο έλεγχος μικρής και μεγάλης εστίας καθώς και ο έλεγχος της 

μεταβολής της παροχής ακτινοβολίας σε σχέση με τη μεταβολή των kV.  

 

Ενδεικτικά: 

 

Έλεγχος της ακρίβειας kV και χρόνου: 

Με τη χρήση του kVp meter και του timer (χρονόμετρο), μετρούμε την τάση (kV) που εφαρμόστηκε στα 

ηλεκτρόδια της λυχνίας για την ακτινοβόληση και το χρόνο που διήρκεσε η ακτινοβόληση και τα 

συγκρίνουμε με τις τιμές αυτών που είχαν επιλεγεί στην κονσόλα του μαστογράφου πριν την 

ακτινοβόληση. Η ακρίβεια της μέτρησης με τα kVp meters & timers kVp meters & timers εξαρτάται από 

την απόσταση λυχνίας – μετρητή και πρέπει να τοποθετούνται σε απόσταση από την λυχνία, ίδια με την 

απόσταση που χρησιμοποιήθηκε για την βαθμονόμηση τους.    

 

Χρόνος έκθεσης (ακτινοβόλησης) 

Ο έλεγχος της χρονικής διάρκειας μιας έκθεσης είναι απαραίτητος αφού ο χρόνος έκθεσης καθορίζει τη 

συνολική ποσότητα της εκπεμπόμενης ακτινοβολίας και την οπτική πυκνότητα στο φιλμ. Αυτός ο έλεγχος 

γίνεται με ένα ψηφιακό χρονόμετρο έκθεσης ή ένα ειδικό σύστημα στρεφόμενου δίσκου. Ο ψηφιακός 

χρονομετρητής έκθεσης βασίζεται σε μια φωτοδίοδο η οποία ενεργοποιεί ένα ηλεκρονικό κύκλωμα 

χρονιστή (ολοκληρωμένο κύκλωμα, ταλαντωτής κρυστάλλου χαλαζία). Δηλαδή η φωτοδίοδος 

ακτινοβολείται και παρέχει μια ηλεκτρική τάση της οποίας η χρονική διάρκεια καθορίζεται από τη 

χρονική διάρκεια της έκθεσης. Οι ενδείξεις αυτών των οργάνων μπορεί να είναι είτε σε αριθμό παλμών 

είτε σε χρόνο. Ο ψηφιακός χρονομετρητής μπορεί να συνδεθεί με παλμογράφο (μνήμης) και να 

παρουσιαστεί η κυματομορφή του χρόνου έκθεσης της λυχνίας. Από την οθόνη του παλμογράφου μπορεί 

να γίνει προσδιορισμός του χρόνου. Υπάρχουν επίσης πολύμετρα ακτίνων Χ που έχουν τη δυνατότητα να 

μετρούν τη δόση, τα kVp και το χρόνο έκθεσης με μια μέτρηση. 

 

Έλεγχος της μεταβολής της παροχής ακτινοβολίας σε σχέση με τη μεταβολή των kV 

Η μέτρηση της παροχής μιας λυχνίας μπορεί να γίνει με τη βοήθεια ενός θαλάμου ιονισμού κατάλληλα 

ρυθμισμένου και τοποθετημένου σε καθορισμένη απόσταση από την εστία (π.χ. 50 cm ή 60 cm). Οι 
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μετρήσεις πρέπει να γίνονται πάντα με την ίδια γεωμετρία (ίδιο μέγεθος πεδίου, απόσταση και 

επικέντρωση). Η παροχή προσδιορίζεται συνήθως με σειρές μετρήσεων, για διαφορετικές τιμές τάσης mA 

με σταθερό kVp και σταθερό χρόνο (sec) και το ρεύμα mA. Μετρήσεις πρέπει επίσης να 

επαναλαμβάνονται με τις ίδεις ακριβώς συνθήκες (γεωμετρία, kVp, mA, sec) ώστε να ελέγχεται η 

σταθερότητα του συστήματος. Οι μετρήσεις παροχής πρέπει να χαρακτηρίζονται από γραμμικότητα και 

επαναληψιμότητα. 

 

Σύστημα Αυτόματου Ελέγχου Έκθεσης (AEC - Αutomatic Exposure Control) 

Το ηλεκτρονικό αυτό σύστημα που έχει κάθε μαστογράφος, όταν επιλεγεί από τον χειριστή, ρυθμίζει τον 

χρόνο έκθεσης αυτόματα, ανάλογα με το πάχος, την πυκνότητα του μαστού και το kVp που έχει επιλεγεί, 

ώστε να λαμβάνεται απεικόνιση σε φίλμ με την κατάλληλη αμαύρωση, για καλύτερη διάγνωση.  Η χρήση 

του βοηθά στην μείωση των επαναλήψεων και τη μείωση της δόσης ακτινοβολίας στο μαστό. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 

 

Μεθοδολογία 

 

Ο ποιοτικός έλεγχος του μαστογράφου πραγματοποιήθηκε στις 14/3/2013, σε Ιατρικό 

Διαγνωστικό Κέντρο στη Λευκωσία, στο οποίο λειτουργεί σύστημα μαστογραφίας. Εξετάστηκε ο 
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αναλογικός μαστογράφος τύπου GE DMR, σύμφωνα με το «Ευρωπαϊκό Πρωτόκολλο Ποιοτικού 

Ελέγχου των φυσικών και τεχνικών πτυχών της μαστογραφίας», που περιλαμβάνει τον έλεγχο της 

γεωμετρίας της δέσμης, έλεγχο της γεννήτριας και της λυχνίας, της ακρίβειας του χρονομέτρου και του 

ρυθμιστή επιλογής του kVp, καθώς και τη λειτουργία του ανιχνευτή του αυτόματου ελέγχου έκθεσης 

(AEC - Αutomatic Exposure Control) [23]. Σε συνδυασμό με το Ευρωπαϊκό Πρωτόκολλο αξιοποιήθηκαν 

και τα κριτήρια, που καθόρισε  ο Δρ. Χριστόδουλος Κωνσταντίνου, διευθυντής στο τμήμα Ιατροφυσικής 

του Ογκολογικού Κέντρου της Τράπεζας Κύπρου, [25]. 

Παρατίθεται η περιγραφή των δοκιμών στις επόμενες παραγράφους και στο τέλος του 

κεφαλαίου οι μετρήσεις που προέκυψαν από τις δοκιμές αυτές. 

 

Test 1:  Procedure Collimation Assessment  

Αξιολόγηση του Διαφράγματος Βάθους 

Αρχικά, ελέγξαμε το μαστογράφο, ώστε όλες οι μονάδες και τα εξαρτήματά του να βρίσκονται 

στη σωστή τους θέση και βεβαιώσαμε ότι όλες οι κινήσεις γίνονται ομαλά, χωρίς τριγμούς και 

επικίνδυνες χαλαρώσεις. Ακολούθως, πήραμε μία κασέτα με φιλμ και την βάλαμε μέσα στην κατάλληλη 

υποδοχή του μαστογράφου. Άλλη μια κασέτα τοποθετήθηκε πάνω στον υποδοχέα της κασέτας, με το 

πίσω μέρος της προς την πηγή των ακτίνων Χ. Αυτή εκτεινόταν πέρα από το έδρανο συμπίεσης προς την 

πλευρά του θωρακικού τοιχώματος κατά περίπου 1 εκατοστό. Έπειτα, τοποθετήσαμε το διάφραγμα 

βάθους, ώστε να αξιολογηθεί στη θέση αυτή. Ανάψαμε το φως του διαφράγματος βάθους και 

τοποθετήσαμε τέσσερα νομίσματα, ένα σε κάθε πλευρά του πεδίου, μέσα στο πεδίο φωτός, με την άκρη 

του κάθε κέρματος να αγγίζει μόνο την άκρη του πεδίου φωτός. Μετατοπίσαμε το κέρμα από την πλευρά 

του θωρακικού τοιχώματος, προς τα δεξιά του κέντρου, περίπου 2 ίντσες, ώστε να μην υπερκαλύπτει τον 

ανιχνευτή AEC. Ένα άλλο κέρμα τοποθετήθηκε με κολλητική ταινία στο κατακόρυφο τοίχωμα του 

εδράνου συμπίεσης, στην πλευρά του θωρακικού τοιχώματος. Στο τέλος κάναμε έκθεση ακτινοβολίας, 

χρησιμοποιώντας τον ανιχνευτή του αυτόματου ελέγχου έκθεσης AEC (Αutomatic Exposure Control). 

 

 

Test 2: Procedure Evaluation of System Resolution  

Διαδικασία Αξιολόγησης της Ανάλυσης του Συστήματος 

Τοποθετήσαμε πρότυπο ελέγχου του μαστού (4.5 cm πάχος) πάνω στην πλάκα του υποδοχέα της 

κασέτας (πλάκα στήριξης του μαστού) και μετακινήσαμε το έδρανο συμπίεσης, ώστε να έρθει σε επαφή 
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με αυτό. Μετά βάλαμε το πρότυπο ελέγχου του μαστού για έλεγχο της διακριτικής ικανότητας πάνω στο 

έδρανο συμπίεσης, σε απόσταση 1cm από το άκρο του θωρακικού τοιχώματος του δέκτη εικόνας, 

κεντράροντάς το πλευρικά, ώστε για την πρώτη εικόνα, οι ράβδοι του να βρίσκονται παράλληλα προς τον 

άξονα ανόδου-καθόδου. Μετά τοποθετήθηκε η κασέτα με το φιλμ στον υποδοχέα της κασέτας (στους 

μαστογράφους με λογισμικό-υπολογιστικό σύστημα, γίνεται αντικατάσταση του φιλμ με την ευαίσθητη 

πλάκα – ανιχνευτή που παίρνει τη θέση του φιλμ). Είναι σημαντικό σ’ αυτή τη δοκιμή το πρότυπο να 

τοποθετηθεί με ένα αναπαραγώγιμο τρόπο. Ακολούθως, ακτινοβολήσαμε αφού επιλέξαμε από την 

κοσνσόλα του μαστογράφου τον ανιχνευτή AEC, το kVp,  την mA, το σημείο εστίας  και τον έλεγχο 

πυκνότητας για την απεικόνιση του προτύπου του μαστού. Μετά την έκθεση η προκύπτουσα πυκνότητα 

της εικόνας έπρεπε να είναι μεταξύ 1.20 έως 1.60. Αυτή η διαδικασία επαναλήφθηκε με τις ράβδους 

προσανατολισμένες κάθετα προς τον άξονα ανόδου - καθόδου και την υψηλότερη συχνότητα γραμμής 

της ράβδου του προτύπου του μαστού τοποθετημένη προς το θωρακικό τοίχωμα, 1 cm από την άκρη.  

 

Test 3: Procedure Automatic Exposure Control (AEC) System Performance Assessment 

Διαδικασία Αξιολόγησης της Απόδοσης του Συστήματος του AEC  

Οι ακόλουθες διαδικασίες δοκιμών αποσκοπούν στην αξιολόγηση της ικανότητας του 

μαστογραφικού συστήματος να διατηρήσει μια σταθερή αμαύρωση εικόνας για διάφορα πάχη μαστού, 

καθώς και για να καθοριστεί το εύρος των συνθηκών κάτω από τις οποίες το σύστημα δε θα μπορέσει να 

ανταποκριθεί επαρκώς. 

Το μαστογραφικό σύστημα απεικόνισης ήταν προετοιμασμένο για τη λειτουργία του ανιχνευτή 

AEC, όπως ορίζεται στο Πρωτόκολλο για ένα λιπώδη και αδενώδη μαστό. Αφού επιλέχθηκε η ρύθμιση 

του ελέγχου οπτικής πυκνότητας, επιλέγηκε το μέγεθος της εστίας, το ρεύμα του σωλήνα (mA) και ο 

ανιχνευτής αυτομάτου ελέγχου έκθεσης (AEC). Οι ρυθμίσεις αυτές καταγράφονταν στο έντυπο 

δεδομένων. 

Τοποθετήσαμε πρότυπο ελέγχου του μαστού πάχους 2 cm στη θέση, που θα έπρεπε κανονικά να 

καταλαμβανόταν από το στήθος της ασθενούς. Η συσκευή συμπίεσης ήρθε σε επαφή με το πρότυπο 

ελέγχου του μαστού. Το πρότυπο καλύπτει πλήρως την ενεργή περιοχή του αισθητήρα του συστήματος 

AEC. Ακολούθως, καταγράφηκε στο έντυπο δεδομένων η έκθεση, το φίλτρο, το kVp, η ρύθμιση οπτικής 

πυκνότητας ελέγχου και του mAs. Η εκτεθειμένη πλάκα – ανιχνευτής που ήταν μέσα στην κασέτα 

υποβλήθηκε σε επεξεργασία στον επεξεργαστή που χρησιμοποιείται για την αναπαραγωγή της 

μαστογραφικής εικόνας. Η όλη αυτή διαδικασία επαναλαμβάνεται για διάφορα πάχη μαστού, ανάλογα με 
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τα κατάλληλα φίλτρα, kVps και mAs. Η εικόνα οπτικής πυκνότητας μετρήθηκε στο κέντρο του κάθε 

είδωλο και οι τιμές καταγράφηκαν στο έντυπο δεδομένων. 

 

Test 4: Image Quality Evaluation 

Αξιολόγηση της ποιότητας της εικόνας 

Σκοπός της δοκιμής αυτής ήταν ο έλεγχος της οπτικής πυκνότητας. Αφού τοποθετήσαμε την 

κασέτα με την πλάκα – ανιχνευτή (που πήρε τη θέση του φιλμ) στην κατάλληλη υποδοχή του 

μαστογράφου, βάλαμε το πρότυπο ελέγχου του μαστού (Εικόνα 6.1) στην πλάκα στήριξης, κεντράροντας 

το από τα αριστερά προς τα δεξιά. Κατόπιν χαμηλώσαμε το έδρανο συμπίεσης ώστε να αγγίξει το 

πρότυπο ελέγχου του μαστού και να το συμπιέσει. Ο ανιχνευτής AEC βρισκόταν κάτω από το κέντρο του 

προτύπου ελέγχου του μαστού. Η έκθεση έγινε με την επιλογή των εξής παραγόντων: μέγεθος λυχνίας 

(στόχος), φίλτρο, kVp, οπτικής πυκνότητας κ.τ.λ., οι οποίοι καταγράφηκαν σε έντυπο αξιολόγησης της 

ποιότητας εικόνας. Ακολούθως υποβάλαμε την πλάκα – ανιχνευτή μέσα στην κασέτα για επεξεργασία 

στον υπολογιστή. 

 

   

                                           

          

            Εικόνα 6.1: Πρότυπο ελέγχου του μαστού                         Εικόνα 6.2: Ακτινογραφία προτύπου 

                                                                                                                         ελέγχου του μαστού 

 

 

Test 5: kVp Accuracy and Reproducibility 
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Ακρίβεια του Hλεκτρικού Δυναμικού (kVp) και Επαναληψιμότητα 

Χρησιοποιήσαμε το kVp meter και μετρήσαμε την πραγματική τιμή της τάσης ανόδου-καθόδου 

της λυχνίας. Μετά συγκρίναμε το αποτέλεσμα της μέτρησης με τη τάση που επιλέγηκε στην κονσόλα του 

μαστογράφου.  Αυτό επαναλήφθηκε τέσσερεις φορές για το ίδιο kVp, και ακολούθως έγινε μέτρηση και 

για άλλες τιμές του kVp. Ο σκοπός ήταν να επιβεβαιωθεί τόσο η ακρίβεια όσο και η επαναληψιμότητα 

των μετρήσεων. 

 

Test 6: Beam Quality Assessment (Half Value Layer Measurement) 

Αξιολόγηση της Ποιότητας Δέσμης 

Σε αυτή τη δοκιμή αξιολογήσαμε την ποιότητα της δέσμης των ακτίνων Χ, μετρώντας το πάχος 

φύλλων αλουμινίου που χρειάζονται να παρεμβληθούν στην πορεία της δέσμης, για να μειωθεί η έντασή 

της στο μισό. Το αποτέλεσμα δείχνει τη διαπεραστικότητα της δέσμης. 

Αρχικά, έγινε η ακτινοβόληση χωρίς την τοποθέτηση φύλλων αλουμινίου. Ακολούθως, 

τοποθετήσαμε φύλλα αλουμινίου καθαρότητας 99%  και πάχους 0.2 mm και 0.4 mm για διαφορετικά 

kVp και για τα δύο είδη φίλτρων μολυβδενίου και ροδίου. Έπειτα υπολογίσαμε το  Half Value Layer με 

τη χρήση του τύπου, όπως δίνεται στο Ευρωπαϊκό Πρωτόκολλο Ποιοτικού Ελέγχου [23]:     

 

 

 

 

 

Όπου: 

                       Υ0, Υ1 και Υ2 είναι το ποσό έκθεσης ακτινοβολίας 

 και                 Χ1, Χ2 το πάχος του αλουμινίου 

 

 

 

 

 

 

 

Test 7: Breast Entrance Skin Exposures, Mean Glandular and Midbreast Doses 
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Επιφανειακή Δόση Εισόδου Μέση Αδενική Δόση και Δόση στο Μεσαίο Επίπεδο του  

Μαστού 

Αφού τοποθετήσαμε την κασέτα στην υποδοχή του μαστογράφου, τοποθετήσαμε το πρότυπο 

ελέγχου του μαστού στην πλάκα στήριξης του μαστογράφου, κεντράροντας το αριστερά προς δεξιά. 

Επιλέξαμε σταθερή θέση για τον ανιχνευτή αυτομάτου ελέγχου έκθεσης (AEC) κάτω από το πρότυπο 

ελέγχου. Δίπλα από το πρότυπο αυτό, τοποθετήθηκε ο θάλαμος ιονισμού. Επιλέχθηκαν και πάλι το  kVp 

και το φίλτρο του μαστογράφου, καταγράφοντας τις μετρήσεις (Entrance-Skin Exposure και mAs) στο 

έντυπο δεδομένων.  Επίσης, ίδιες παράμετροι όπως και προηγουμένως ίσχυαν για το HVL (Test 6: Beam 

Quality Assessment). Η μέτρηση αυτή επαναλαμβάνεται για άλλα πρότυπα ελέγχου διαφορετικού 

πάχους, φίλτρου και  kVp  

Ακολούθως υπολογίσαμε τη Μέση Αδενική Δόση (Mean Glandular Dose) και τη Δόση στο 

μεσαίο επίπεδο του μαστού (Midbreast Dose). Ο τύπος της Μέσης Αδενικής Δόσης για 25 kV, είναι ο 

ακόλουθος: 

                    

                                 MGD = (0.4900 x HVL1 – 0.39 98 x HVL1
2 

) x ESE1 

 

Για 28 kV, επειδή η ακτινοβολία είναι πιο διαπεραστική, ο τύπος αλλάζει ως ακολούθως: 

                                

                                 MGD = (0.3450 x HVL2 – 0.0198 x HVL2
2 

) x ESE2 

 

Ο τύπος για τη Midbreast dose είναι: 

                                   

                                   MD = 0.23 x HVL x ESE  

 

Όπου: HVL= Half Value Layer  (μονάδες μέτρησης: mm Aluminum equivalent) 

           ESE = Επιφανειακή Δόση Εισόδου (μονάδες μέτρησης: milliRoentgen) 

 

 

Η  παρουσίαση των αποτελεσμάτων των μετρήσεων για κάθε παράμετρο, όπως έγιναν για το 

σκοπό της διατριβής αυτής, δίδεται στις επόμενες σελίδες.              
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  Mammographic Equipment Quality Assurance, Safety Evaluation,  and Calibration   

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                

        GE DMR       

 Hospital XXX   Nicosia          Room:  Mammography           Date:   14/03/2013 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Tube Function:   Mammographic Generator Type:   GE DMR + Senographe 

Tube Type:   GE   Generator SN:                           463790BU6   

Tube SN:       Generator Phase:   Single phase high 

Standard 

Technique: 

   25kV (0), compression paddle used, patient standing.    frequency    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

X-ray Target:     Molybdenum  (Beryllium window with 0.8mm Be fixed filter).     

Added Filtration:     .03 mmMo and 0.025mm Rhodium option, both under operator control.   

HVL at  25 kVp = 0,32 mmAl       

Exposure Switch:     On Console         

Nominal TSD:     66 cm           

Panel Indicators:     Digital           

Grid(s): 18x24 and 24x30 cm :  Reciprocaing, both 31 lp/cm, 5:1 & 4:1 grid ratio respectively     

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Patient Protective Devices:             

Leaded Glass Protective 

Panel: 

  Acceptable Operator Protection.       

"Beam On" indicator light on     Not Applicable       
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tube: 

Control Booth:     Inside Room          

Entrance Warning Light:   Warning light operational       

Door Interlock Performance:   No interlock         

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Detector:        Regius  Computed Radiography (CR)  Reader and CR cassettes.  (GE)     

Processor:      Regius  Computed Radiography (CR)  Reader and CR cassettes.  (GE)     

                

Processor and Film/Screen :  Kodak RP EXOMAT and Kodac MIN R 2000screens and film not used.   

                

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

    SUMMARY ON MAMMOGRAPHY UNIT EVALUATION:   

1. ASSEMBLY: Found mechanically stable, with all motions smooth, locks  and detents in proper working condition. The cas-

settes slided smoothly into the holder assembly without any sharp edges or hazards for the patient or the operator. The image 

receptor holder was held firmly in all possible orientations without any vibrations. In general, the unit was found to operate in a 

safe & optimal manner. 
 

                

2. RADIATION MEASUREMENTS: Radiation leakage from tube housing, scatter and stray radiation, as well as transmission 

through the image receptor supporting device, were found within acceptable limits. 

   ENTRANCE SKIN EXPOSURE: 1533 mR,    at 25 kVp & 4.2 cm ACR 

   MEAN GLANDULAR DOSE: 262 mrad, for 25 kVp, 4.2cm phantom. 
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3. IMAGE QA: ACR phantom images had acceptable number of specks, fibers and masses     

    HIGH CONTRAST RESOLUTION:>=11 lp/mm with CR Reader       

                

4. COMMENTS: Full testing report.           

                

       * For thickness< or = 3cm you must use  25kV (0) or lower.       

  For thickness >= 6 cm, you must use 26(0) kVp or higher.       

                

   All  parameters were within acceptable limits.       

   Responsible Radiologist should review and sign report within 30 days.     

                

            Date: 14/03/2013 

 Hospital XXX   Nicosia          Room:  Mammography   Tube: Mammo 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

       Entrance-Skin Exposures, Mean Glandular and Midbreast Doses     

      (Measured with PRM DD1 Electrometer and 1 cc mammo chamber MC-1)   

       --------------------------------------------------------------------------------------   

                    Breast Thickness:             Mo target  /  Mo filter      Breast 

Thickness 

                

4 cm 25 kVp   25 kVp        4.5 cm 

                           -----------                -----------                   -----------        ------------ 

Density             Grid      No Grid              Grid             Νο  Grid 

---------               -------          -------             -------             ------   
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           mAs       Entrance-Skin Exposure in-air (mR)                       mAs 

     -----------                               ---- 

 -2               

 -1 142 1150     1401   173 

  0 159,0 1286     1615   197 

 +1 179,0 1462     1832   226 

                

  Mean Glandular Dose (mrad), as function of kV, HVL and ESE     

 -1   197     209     

  0   220     241     

    251     274     

  Midbreast Dose  (mrad), from equation: D = 0.23*HVL*ESE     

 -1   85     103     

  0   95     119     

 +1   108     135     

Result: Acceptable   ( PRM Electrometer & 1cc MC-1 mammo chamber).   

--------     -----------------------------------------------------------   

Criterion: Mean Glandular Dose for 4.5cm & (0) density must be< 300 mrad        

    (with grid) or < 100 mrad (without grid).       

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

           Mo target/ Mo filter            

                 Breast Thickness 27 kVp   28 kVp   Breast Thickness 

5 cm                  ----------                    ----------         6 cm 
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Density              Grid        No Grid              Grid No Grid   

---------                   -------     ----                     mAs 

     mAs       Entrance-Skin Exposure in-air (mR)                       ------ 

 -2    -------             

 -1 182 1911     2162   188 

  0 206 2163     2461   214 

 +1 228 2394     2772   241 

  Mean Glandular Dose (mrad), as function of kV, HVL and ESE     

 -1   279     258     

  0   316     294     

 +1   350     331     

  Midbreast Dose  (mrad), from equation: D = 0.23*HVL*ESE     

 -1   149     174     

  0   169     198     

 +1   187     223     

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ACR phantom, 25 kV -1 Density 0 Density 1 Density 

Entr.Skin 

Exposure 

  1394 mR, 170 mAs 1533 mR, 187 

mAs 

1714 mR, 209 mAs 

Mean Gland. 

Dose: 

  238 mrad 262 mrad 293 Mrad 

Comments:  Photocell closest to chest wall position.(10"x12"cassettes)       

        

       

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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    Focal Spot Size Measurement - Siemens Star     

    ------------------------------------------------------     

Spoke Angle (degrees):   0,5 degrees       

Diameter of Siemens Star:   4,5 cm       

Diameter of 

Image: 

    14,5 cm       

Magnification:     3,22         

  Small 

Focus 

      Large Focus     

  ---------------     ----------------   

Nominal Size =   0,1 mm Nominal Size =   0,3 Mm 

Max. Acceptable 

= 

  0,15 mm Max. Acceptable 

= 

  0,45 Mm 

Diameter 1:   4,0 cm Diameter 1:   6,5 Cm 

Diameter 2:   4,5 cm Diameter 2:   11,5 Cm 

Focal Spot (W) =   0,16 mm Focal Spot (W) =   0,26 Mm 

Focal Spot (L) =   0,18 mm Focal Spot (L) =   0,45 Mm 

Average Size =   0,17 mm Average Size =   0,36 Mm 

                

Result: WITHIN IEC Limits     WITHIN Acceptable Limits   

-------- -----------------------------------   ----------------------------------- 

NEMA Criterion:  +50% for nominal size <1 mm OR +40% for > 1 mm.       

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  Concidence of Light & Radiation Field with Image Receptor Edge:     

  -----------------------------------------------------------------------------     
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  FFD(SID): 66 cm     LEFT     RIGHT    CHEST WALL 

8"x 10" Max. edge discrep. (cm) : 0,0 0,0 0,2   

  Edge discrep. as % of SID: 0,00 0,00 0,30 % of SID 

                

10"x12" Max. edge discrep. (cm) : 0,2 0,2 0,3 (cm) 

  Edge discrep. as % of SID: 0,30 0,30 0,45 (%of SID) 

                

Comment:   Acceptable             

Criterion: Left and right beam edges must not exceed image receptor.       

Beam edge at chest wall should not exceed receptor by > 2% of SID.(MQSA)       

( Less than 1 % of SID for Massachusetts Regulations CMR 105.127).       

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

    Alignment of Compression Paddle and Image Receptor edges at Chest Wall   

    ------------------------------------------------------------------------------------------   

  FFD(SID): 66 cm        CHEST WALL 

                --------------- 

 Alignment of paddle edge and image receptor edge:     0,2 Cm 

                        Edge discrep. as % of SID:       0,30 % of SID 

Comment:     Acceptable           

Criterion: Distance between two edges should be less than 1 % of the SID       

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

           

    Accuracy of Breast Thickness Indicator       

  Thickness set:   4,0 cm 6,0 Cm 
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  Thickness measured:   4,0 cm 5,9 Cm 

  Discrepancy:   0,0 cm 0,1 Cm 

Result: Acceptable     Reproducible to within 1 mm ?   Yes    

-------- --------------   -----------------------------------     

  Criterion:  Discrepancy should not exceed 0.5cm or 10% of SID     

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Comments:  Compression paddle edge not showing on image receptor       

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

    Beam Quality - Half Value Layer Measurement     

                

                

  Distance to Dosimeter = 55 cm   Dosimeter= PRM DD1 & MC 1  

              Chamber 

  Inherent Filtration = 0.5 mmBe   Coll. Filtration= 0.03 

mmMo 

  

                

Exposure Factors:            20 mAs 25 kV 28 kV 

                

       mmAl added                     Reading                Reading 

      --------------                    ----------             ---------- 

    0   168   232,0 mR 

    0,2   107   155,0 mR 
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    0,4   72   104,0 mR 

                

Result:   HVL at 25 kVp: ----------> 0,32 mm Al     

--------   HVL at 28 kVp: ----------------->   0,34 mm Al 

Comments:   Acceptable   With 1100 Alloy Aluminum     

-------------               

Criterion:  Measured HVL must > kVp/100  and < (kVp/100)+0.1       

---------   Minimum recommended HVL for  28 kVp = 0,2 mmAl     

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

      Output / mA Linearity       

      -------------------------       

      ( PRM Electrometer & 1cc MC-1 mammo chamber).   

Exposure 

Settings: 

  26 kVp  At 56 cm (under compression paddle).   

                

                 mAs     mR      mR/mAs      [X1-X2]      0.1[X1+X2] Pass/Fail 

                     ---

-- 

           ----         ----------          ---------       -----------   ----------- 

  20 188 9,40         

  40 371 9,28 0,13 1,87     PASS 

  80 735 9,19 0,09 1,85     PASS 

Criterion:  The difference in mR/mAs values at successive mA stations may not exceed 10 % of their sum.   

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

    Radiation Output / Exposure Rate (Mo/Mo)       

    -----------------------------------------------------------   Air Kerma  
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            kVp       mAs    Time(sec)   Rdng(mR)     Output Rate (mR/sec)   (mGy/sec) 

25 50 0,49   425 867   7,6 

                

Comment:   Acceptable Radiation Output Rate         

Criterion:  Radiation Output should be>800 mR/sec ( Air Kerma > 7 mGy/sec), at 28 kV, for at least 3 sec.   

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

      Output Reproducibility Test       

      ----------------------------------------    Variation 

    kV Set   Readings (mR)  for 20 mAs           Average     (% of Av) 

    --------         -------

- 

        --------         --------         ----------         ----------         ------------ 

26,0 187,0 184,0 185,0 185,0 185,3   1,62 

Result: Acceptable             

--------               

Criterion:  Maximum variation as a % of the average is not to exceed 5%.       

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Comments:   HVL measured with paddle in beam.         

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

     kVp Accuracy Test  (RMI model 232  Digital kV meter)   

     ---------------------------------------------------------------------------   

kVp Set:   25 26 27 28 30 33 
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Measured: (3-phase) 25,2 26,3 27,2 28,2 30,3 33,5 

                

kVp Diff:   0,2 0,3 0,2 0,2 0,3 0,5 

                

% Diff.:   0,80 1,15 0,74 0,71 1,00 1,52 

                

Pass/Fail         PASS       PASS       PASS       PASS       PASS       PASS 

           -------        -------        -------        -------        -------        ------- 

                

Comment: With Mo/Mo, kV measured with tool in three-phase mode.       

  with Rh/Rh, 26, 28, & 30 kV gave 25.7,   28.1  &   30.5 kV respectively.     

Criterion:  Set kVp must be within 2 kVp OR 5% of measured kVp.       

                

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

      kVp Reproducibility Test       

      -----------------------------       

                  Variation 

         kVp Set   Readings (kVp)           Average      (% of Av) 

     ----------           ------           ------           ------           ------        -----------      ------------ 

25,0 25,2 25,3 25,3 25,3 25,3   0,396 

                

Result: Acceptable             

--------               
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Criterion:  Maximum variation as a % of the average is not to exceed 2%.       

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

      Timer Accuracy Test       

      -------------------------       

          Time Set Time Measured % Difference   Pass/Fail 

         ----------- ------------------ ---------------- ----------- 

20 mAs 0,200   0,202   1,00       PASS 

  40 mAs lasted 406 msec, ie generator runs at about 94 mA       

  No time selection... mAs generator running at approx. 94mA.       

                

Criterion:  Within 20% for <= 10 msec and within 5% for > 10 msec.       

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

      Timer Reproducibility Test       

      -------------------------------       Variation 

         Time Set   Readings (sec.)           Average     (% of Av) 

         ----------               ---

- 

              ----               ----               ----        -----------         ------------ 

0,200 0,202 0,202 0,202 0,201 0,202   0,496 

  No time selection. mAs shown at end of exposure.       

Result: Acceptable             

               

Criterion:  Maximum variation as a % of the average is not to exceed 5%.       

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Comments:    The above results are acceptable.         
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   Measurements made with RMI digital kV meter model 232, SN1265     

    and digital timer model 231A, SN R-1575       

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Phototimer Response with changing Thickness and kVp     

  --------------------------------------------------------------------     

       kV & Photo-timer      Phantom      Entrance Skin   

              setting      Thickness          

Exposure 

      S Value          mAs 

       --------------      ------------              (mR)     

                   ---------          --------          ------ 

  25 kV (0) 2 Cm 267 170 33 

  25 kV (0) 4,2 cm ACR phantom 1514 151 187 

  27 kV (0) 4,2 cm ACR phantom 1029 145 98 

  28 kV (0) 4,2 cm ACR phantom 885 143 75 

  27 kV (0) 6 Cm 1722 171 164 

  28 kV (0) 6 Cm 2212 189 193 

                

  Maximum S-Value  Difference:     46   

Result: Acceptable   * see restrictions of phototimer settings below     

Criterion: Each S-value  should be within +/-30 . units from Average, or, even stricter,     

                  Maximum difference must be < 50  Units.         

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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    Phototimer Reproducibility Test       Variation 

25 kV (0)     Readings           Average     (% of Av) 

----------            ----            ----            ----            ----        -----------     ------------ 

mR 1869 1873 1865 1859 1866,5   0,75 

mAs 187 189 188 187 187,8   1,07 

Result: Acceptable             

Criterion: Maximum Variation should be less than 5% of Average.       

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

    Phototimer Density Control Function       

Image  Density           ESE or O.D          mAs   mAs read    P / F 

  Setting Measured ESE for C R          -------         read       -----------   ------- 

   25 kV               (mR)  ESE (OD)std            --------        mAs std   

                

          -5 787   0,52 96 0,51     PASS 

          -4 937   0,62 115 0,61     PASS 

          -3 1066   0,70 130 0,70     PASS 

          -2 1190   0,79 147 0,79     PASS 

          -1 1372   0,91 170 0,91     PASS 

           0 1514 Standard 1,00 187 1,00     PASS 

         +1 1703   1,12 209 1,12     PASS 

         +2 1882   1,24 231 1,24     PASS 

         +3 2227   1,47 275 1,47     PASS 

         +4 2673   1,77 330 1,76     PASS 

         +5 3175   2,10 392 2,10     PASS 
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  Result: Acceptable             

Criterion:  mAs and Entrance Skin Exposure for CR (O.D for film) should increase by 5-30 %.per step    

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

    Density Difference: (Background of ACR phantom Image-Lucite disc):     

Density Diff. 25kV (-1):  1,80 - 1,40 = 0,40 O.D Units 

Result: Acceptable   PREVIOUS TEST     Previous test 

Criterion: Density Difference should be (0.40 +/- 0.05) O.D Units.       

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Note:    For thickness< or = 3cm you must use below 25kV (0) or lower.       

       * For thickness >= 6 cm, you must use 27(0) kVp or higher.       

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

      Mammographic Detail Phantom      

      ----------------------------------------     

Parameters               Specks                

Fibrils 

      Masses 

-------------                ---------              ------

- 

       --------- 

25 kVp (0)   Mo/Mo             

Small focus  254 mAs   3,5   4,0   4,0 

8x10" grid               

                

                

25 kVp (0)               
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Large ocus 187 mAs   3,0   4,0   3,5 

8x10" grid               

                

                

28 kVp (0)   

Rh/Rh 

              

Large Focus 60 mAs   3,0   3,5   3,0 

8x10" grid               

                

                

                

Result:  

Acceptable 

              

Criterion:  Minimum 3 specs, 4 fibers and 3 masses resolved.         

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

    High Contrast Resolution       

                             ------------------------------       

Technique: 26 kVp, 12 mAs, Tool 4.5 cm above breast support.     PASS/FAIL 

              ------------- 

Result:    N.P   LP/mm   11  lp/mm with CR cassette      PASS 

   ------------

- 

    with film                 -------------       

Criterion:  Resolution should be at least 10 line pairs per 

mm. 

        

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

   Latitude Phantom Measurements( from template. NOT Performed ). 
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      ---------------------------------------     

Parameters:      30 kVp (0), SFS     30 kVp (0), LFS 

       Phototimed     phototimed   

          LFS           

          Specks              Fibers         Specks       Fibers 

              --------             --------             --------       -------- 

1   9,0 7,0     8,2 6,5 

2   8,7 6,5     8,0 6,0 

3   6,6 4,5     5,0 6,0 

4   3,6 4,0         NOT PERFORMED 4,0 3,5 

5   2,0 0,0     2,0 1,2 

6   1,0 0,0     0,0 0,0 

7   0,0 0,0     0,0 0,0 

                

Magnification:   1       1   

Magnified Score:   126,1       121,7   

Demagnified 

Score: 

  126,1       121,7   

Criterion:   Demagnified score should be > = typical score of 110.     

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Comments:  Above results are acceptable         
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

    Uniformity of Screen Speed       

    -----------------------------------------------------       

Screen and film 

type: 

    Kodak MIN-R 2000 screens with MIN R 2000 film.   

Manual: 26 KVp,   125 mAs. Avg Dens= 1 O.D units 

                

Size Screen/film I.D Measured O.D  (O.D/Avg O.D) Pass/Fail 

------ ----------------- -----------------  ---------------- ----------- 

8"x 10"       01   1,00   1,00      PASS 

8"x 10"       02   1,00   1,00      PASS 

8"x 10"       03   1,00   1,00      PASS 

8"x 10"       04   1   1,00      PASS 

8"x 10"       05   1,00   1,00      PASS 

8"x 10"       06   1,00   1,00      PASS 

8"x 10"       07   1,00   1,00      PASS 

8"x 10"       08   1,00   1,00      PASS 

                

                

                

NOT PERFORMED             

CR Cassettes used currently             

To be performed if film developed with chemical solutions in darkroom becomes a practice at Aretaeio.   
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Manual: 26 KVp,   125 mAs. Avg Dens= 1,000 O.D units 

          under Lucide disc   

10"x12" 1   1,00   1,00      PASS 

10"x12" 2   1,00   1,00      PASS 

10"x12" 3   1   1,00      PASS 

10"x12" 4   1   1,00      PASS 

                

                

     Above data From Template report       
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Criterion: The ratio of each film/screen density to the average from  all receptors should be > 0.9 and < 1.1   

-               

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Comment:   The above results are acceptable         

   This Department produces Film images obtained  with Computed Radiography detectors in    

  CR cassettes.           

  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

      ARTIFACT EVALUATION       

      ------------------------------       

Cassette Size    Processor    Artifacts    Cassette    

    Artifacts   X-Ray Unit   Artifacts   

 18 x 24     None     None     None   

                

Result:  

Acceptable 

            

               

 New film/screen system.              

Criterion: Any source of artifacts  should be corrected.         

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

    Evaluation of Compression Device       



87 
 

    --------------------------------       

Compression manually:   17 kg   PASS   

Power Compression :   17 kg   PASS   

Compression constant during test (1= Yes)     1 PASS   

Compression Release Operational  (1= Yes)      1 PASS   

                

Criterion: Compression of 11.5 - 18 kilograms (25-50 lbs).   Results:  Acceptable   

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                

     Institution's QC Program     

   -----------------------------       

            Physics Review 

            Date:   

Darkroom Fog (semiannually):             NA 

Film Screen Contact test (semiannually): To be done if wet filming is initi-

ated 
      NA 

Compression pressure (semiannually):       14 /3/2013   PASS 

Analysis of Fixer Retention (quarterly):           NA 

                

Repeat Analysis (quarterly-250 pats/State Monthly):         NA 

Repeat Analysis (records reviewed by radiologist):         NA 

                

Mammographic phantom imaging :       14 /3/2013   PASS 

Visual Check List (monthly):         14 /3/2013   PASS 
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Screen Cleaning (weekly):   Weekly minimum.       PASS 

Viewboxes and viewing conditions (weekly):        14 /3/2013   PASS 

Viewboxes' Light intensity Measured:       14 /3/2013   PASS 

Darkroom Cleanliness and Processor QC (daily): To be done if wet filming is initi-

ated 
    NA 

                

                

Operator technique chart posted at console:     YES 14 /3/2013   PASS 

                

                

                

                

                

                

                

                

                

            Date: 14/03/2013 

 Hospital XXX   Nicosia          Room:  Mammography   Tube: Mammo 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

    Radiation Leakage from Tube Housing       

    ----------------------------------------------       

Exposure settings:   33 kVp, 100 mAs (approx. 1 sec.) 
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Instrument:   Keithley survey meter #36150       

Measurement distance:   40 " from 

tube 

        

                

Position:           

Right 

           Left               

Front 

         Back        Above     

Reading: 0,24 0,25 0,25       mR   

                

Result: WITHIN Acceptable Limits         

-------- -------------------------------         

Criterion:  Maximum exposure rates may not exceed 100 mR/hr at 1 meter.       

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                

  Transmission Through Image Receptor Supporting Device     

  ----------------------------------------------------------------------     

Technique:   kVp 

= 

  32 kVp(Max), 200 mAs (Max. permissib.=230mAs) 

Exposure over 100 sq.cm, 5 cm beyond the receptor's support device:       

                

Reading: 0,1 mR per activation         

               

Result:    Within Acceptable Limits         

--------               

Criterion:  Exposure over 100 sq.cm, 5 cm beyond the receptor's support device, for max. KVp & mAs,   

---------    must be < 0.1 mR per activation.           
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                

      Scatter Radiation  ( Fluke 

451B ) 

    

      ---------------------       

Exposure settings:   33 kVp, 100 mAs,     

Phantom:   6 cm breast equivalent         

                

Result: 0,4 mR/exposure = 0,0040 mR/mAs @ 1 meter.   

--------               

Criterion:  Exposure rate at 1 meter may not exceed 0.001 of entrance skin exposure rate.     

----------               

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

      Stray Radiation  ( Keithley 36150 )   

      ------------------       

                

Exposure settings:   33 kVp, 100 mAs     

                

                    Location   Area Designation                  

mR 

          P/F 

9933     ---------------------                    --           ---- 

                

Control booth     Controlled area   0,01          PASS 

                

Opening of booth     Controlled area   0,3           PASS 
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Entrance door (open)   Controlled area    0,05           PASS 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Comments:   All tests are within Acceptable limits.         

-------------   Protective glass is equivalent to 0.4mmAl at 50 kV.       

            Date: 14/03/2013 

 Hospital XXX   Nicosia          Room:  Mammography   Tube: Mammo 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

       Entrance-Skin Exposures, Mean Glandular and Midbreast Doses     

      (Measured with PRM DD1 Electrometer and 1 cc mammo chamber MC-1)   

       --------------------------------------------------------------------------------------   

                 Breast Thickness:               Mo target  /  Rh filter      Breast 

Thickness 

4 cm           4,5 cm 

                      ----------- 26 kVp   27 kVp         ------------ 

                   -----------                   -----------   

Density                 Grid              Grid     

---------               -------             -------     

            mAs       Entrance-Skin Exposure in-air (mR)              mAs 

  ------           ------ 

                

 -1 95 693     811   104 

  0 112,0 817     975   125,0 

 +1 129,0 941     1099   141,0 
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  Mean Glandular Dose (mrad), as function of kV, HVL and ESE     

 -1   119     139     

  0   149     178     

 +1   162     189     

  Midbreast Dose  (mrad), from equation: D = 0.23*HVL*ESE     

 -1   53     60     

  0   60     72     

 +1   69     81     

Result: Acceptable   ( PRM Electrometer & 1cc MC-1 mammo chamber).   

--------     -----------------------------------------------------------   

Criterion: Mean Glandular Dose for 4.5cm & (0) density must be< 300 mrad        

    (with grid) or < 100 mrad (without grid).       

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                  Rh target  /  Rh filter       

              Breast Thickness 26 kVp   28 kVp     Breast 

Thickness 

5 cm           --------------              ----------------         6 cm 

Density              Grid        No Grid              Grid         No 

Grid 

  

---------             -------          -------             -------          -------   

  mAs       Entrance-Skin Exposure in-air (mR)           mAs 

  ------                 ----- 

                

 -1 75 556     874   93 
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  0 84 621     1024   109 

 +1 98 726     1165   124 

  Mean Glandular Dose (mrad), as function of kV, HVL and ESE     

 -1   76     120     

  0   104     141     

 +1   100     160     

  Midbreast Dose  (mrad), from equation: D = 0.23*HVL*ESE     

 -1   43     70     

  0   49     82     

 +1   57     94     

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ACR phant 27 kV Rh/Rh -1 Density 0 Density 1 Density 

Entr.Skin 

Exposure 

  363 mR, 49mAs 402 mR, 54mAs 510 mR,69mAs 

Mean Gland. 

Dose: 

  69 mrad 77 mrad 97 mrad 

Comments:  Photocell set to center position.(8"x10"cassettes)       

                

        

       

 

                

    Beam Quality - Half Value Layer Measurement Mo / Rh   

            --------------   
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  Distance to Dosimeter = 55 cm   Dosimeter= PRM DD1 & MC 1  

              chamber 

  Inherent Filtration = 0.8 mmBe   Coll. Filtration= 0.025mm Rhodium 

                

Exposure Factors:   20 mAs 26 kV 28 kV 

                

          mmAl added                    Reading               Reading 

                  -----                      ----------             ---------- 

    0   146,0 mR 223,0 mR 

    0,2   100,0 mR 157,0 mR 

    0,4   66,0 mR 109,0 mR 

                

Result:   HVL at 26 kVp: --------> 0,36 mm Al     

--------   HVL at 28 kVp: ----------------->   0,39 mm Al 

Comments:   Acceptable   With 1100 Alloy Aluminum     

-------------               

Criterion:  Measured HVL must > kVp/100  and < (kVp/100)+0.1       

---------   Minimum recommended HVL for  28 kVp = 0,2 mmAl     

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

    Beam Quality - Half Value Layer Measurement Rh / Rh   

            --------------   

                

  Distance to Dosimeter = 55 cm   Dosimeter= PRM DD1 & MC 1  

              chamber 
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  Inherent Filtration = 0.8 mmBe   Coll. Filtration= 0.025mm Rhodium 

                

Exposure Factors:   20 mAs 26 kV 28 kV 

                

       mmAl added                     Reading              Reading 

          ----------                      ----------              ---------- 

    0   144,0 mR 185,0 mR 

    0,2   99,0 mR 129,0 mR 

    0,4   67,0 mR 96,0 mR 

                

Result:   HVL at 26 kVp: ---------> 0,37 mm Al     

--------   HVL at 28 kVp: ----------------->   0,40 mm Al 

Comments:   FAIL     With 1100 Alloy Aluminum     

-------------               

Criterion:  Measured HVL must > kVp/100  and < (kVp/100)+0.1       

---------   Minimum recommended HVL for 28 kVp = 0,2 mmAl     

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                

                

        

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                

  MEDICAL PHYSICIST'S MAMMOGRAPHY QC TEST SUMMARY   

                



96 
 

Hospital XXX Nicosia       Report Date:   14/03/2013 

          Survey Date:   14/03/2013 

X-Ray Unit Manufaturer : General Electric Co.    Model :  GE DMR +Senographe  

Date of 

Installation : 

  31 / 08 / 2006    Room ID :  Mammo Room 

                

                

      Medical Physicist's QC Tests       

                        Pass / Fail 

                                        ACR Guides  

1.  Mammographic Unit Assembly Evaluation                 Pass   

2.  Collimation Assessment             

    Deviation between X-ray field and light field is less than 2% of SID             Pass   

    X-ray field does not extend beyond any side of the IR, more than 2% of  SID                  Pass   

    Chest wall edge of compression paddle doesn't extend beyond IR by more              Pass   

    than 1 % of the SID.             

3.  Evaluation of Focal Spot Performance           

    Measured performance within acceptable limits for large focal spot             Pass   

    Measure performance within acceptable limits for small focal spot             Pass   

4.  Automatic Exposure Control (AEC) System Performance         

    Exposure reproducibility is within acceptable limits               Pass   

    AEC compensation for kVp, breast thickness and image mode is adequate             Pass   

    AEC density control function is adequate                 Pass   

5.  Uniformity of Screen Speed             
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    Optical density range is less than or equal to 0.30               Pass   

6.  Artifact Evaluation             

    Artifacts were not apparent or not signifi-

cant 

                Pass   

7.  Phantom Image Quality Evaluation           

    4 largest fibers, 3 largest speck groups and 3 largest masses are visible             Pass   

    Phantom image qualiy 

scores: 

    Specks: 3,5     

        Fibers: 4     

        Masses: 4     

8.  kVp accuracy and Reproducibility           

    Measured average kVp within = / -  5% of indicated kVp               Pass   

    kVp coefficient of variation < / =  0.02                 Pass   

9.  Beam Quality (Half-Value Layer) Assessment         

    HVL is within acceptable lower and upper limits at all kVp values tested             Pass   

10.  Breast Entrance Exposure,  Average Glandular Dose and Radiation Output Rate     

    Average glandular dose for average breast is below 3mGy (300 mrad)             Pass   

    Average glandular dose to a 4.2-cm thick breast          

    on your unit is :       262 mrad           Pass   

    Radiation output rate is > / = 800 mR/sec (ACR); &         

    > / = 513 mR/sec (MQSA)     867 mR/sec           Pass   

11. Viewbox Luminance and Room Illuminance         

    Mammographic viewbox is capable of a luminance of at least 3000 nit             Pass   

    Room illuminance (viewbox surface & seen by oberver) is 50 lux or less             Pass   
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Important:  If either test # 7 (Phantom Image Quality Evaluation) or te Average Glandular     

Dose component of test # 10 fail FDA's  MQSA regulations, corrective action must be taken      

before any further examinations are performed. Corrective action must be taken within      

30 days of the test date for all other MQSA failures.         

              0 

 Hospital XXX   Nicosia          Room:  Mammography   Survey 

Date: 

14/03/2013 

            Tube: Mammo 

                

                

             MEDICAL PHYSICIST'S MAMMOGRAPHY QC TEST SUMMARY     

        Continued       

                

                

    Evaluation of Site's Technologist QC Program      

                

                        Pass / Fail 

                                     ACR Guides       

                

1.   Darkroom cleanliness 

(daily) 

                 N.A   

2.   Processor QC - performed, records maintained, action taken when             N.A   

     needed (daily)               

3.   Screen cleaning (weekly)                  N.A   

4.   Mammo phantom imaging - performed, records maintained, action taken              Pass   



99 
 

      as needed (weekly)             

5.   Darkroom fog 

(semiannually) 

                 N.A   

6.   Film-screen contact test (semiannually)                N.A   

7.   Compression pressure monitered (semiannually)               Pass   

8.   Repeat analysis - performed, records maintained               Pass   

9.   Viewboxes and viewing conditions (weekly)               Pass   

10.  Analysis of fixer retention (quarterly)                N.A   

11.  Visual checklist (monthly)                   Pass   

                

                

                

           Medical Physcist's Recommendations for Quality Improvement       

                

                

                

                

   Weekly Mo/Mo Phantom images  should be read on the same  viewboxes and under the      

  same viewing conditions as the patient mammograms.         

                

   Maintain all records up to date and readily available for inspection at any given day.      
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 

 

Συμπεράσματα  

Από τον ποιοτικό έλεγχο των παραμέτρων του αναλογικού μαστογράφου, τύπου GE DMR 

διαπιστώθηκε ότι η λειτουργία του είναι ικανοποιητική και μέσα στα αποδεκτά όρια. Ακολούθως, 

παρατίθενται τα συμπεράσματα, όπως προέκυψαν κατά τη διεξαγωγή των δοκιμών ελέγχου των 

παραμέτρων, που περιλάμβαναν τον έλεγχο της γεωμετρίας της δέσμης, τον έλεγχο της γεννήτριας και 

της λυχνίας, της ακρίβειας του χρονομέτρου και του ρυθμιστή επιλογής του kVp, καθώς και τη 

λειτουργία του ανιχνευτή του αυτόματου ελέγχου έκθεσης (AEC - Αutomatic Exposure Control). 

Ο έλεγχος της ακρίβειας των kVp και ακολούθως της επαναληψιμότητάς τους, αφορά στον 

έλεγχο του μαστογράφου και συγκεκριμένα στον έλεγχο της γεννήτριας του, για κάποια ονομαστική, 

δηλαδή δοθείσα τιμή του kVp, την οποία ο μαστογράφος στην έξοδό του βγάζει την ίδια, με ελάχιστη 

απόκλιση. Όσον αφορά στην επαναληψιμότητα σημαίνει ότι η τιμή αυτή βγαίνει απεριόριστες φορές η 

ίδια καθώς διενεργείται η δοκιμή. Ο έλεγχος της ακρίβειας μπορεί να εφαρμόζεται και για άλλα μεγέθη, 

όπως ακρίβεια χρόνου.  

Ο έλεγχος HVL (Half Value Layer), εξασφαλίζει την ορθή κατάσταση του φίλτρου της λυχνίας, 

ώστε να αποκόπτει προς την ασθενή τις ακτίνες Χ χαμηλότερης ενέργειας, οι οποίες δεν έχουν αρκετή 

διεισδυτική ικανότητα και είναι επιβλαβείς προς την ασθενή, καθώς αυξάνουν μόνο τη δόση, χωρίς να 

προσδίδουν περισσότερες πληροφορίες στο απεικονιστικό αποτέλεσμα της εξέτασης. Στον παρόν 

ποιοτικό έλεγχο για υψηλά ποσά ηλεκτρικού δυναμικού (kVp), εντοπίζεται υψηλή διαπεραστική 

ικανότητα των ακτίνων και κατ’ επέκταση υψηλό HVL, δηλαδή υψηλό πάχος αλουμινίου (Al) σε 

χιλιοστόμετρα (mm), το οποίο κατορθώνει να μειώσει τη δόση της δέσμης κατά το ήμισυ.   

Ενδεικτικά, κατά την ακτινοβόληση προτύπου ελέγχου του μαστού με υλικό ανόδου της λυχνίας 

του μαστογράφου μολυβδένιο και τη χρήση λεπτού φύλλου (φίλτρου) από μολυβδένιο (Mo target/Mo 

filter) το HVL, στα 25 kVp ήταν 0.32 mm Al, όπως υπολογίστηκε με τον τύπο που παρατίθεται στο 

Ευρωπαϊκό Πρωτόκολλο, του οποίου αναφορά έχει γίνει στο Κεφάλαιο 6.  Στα 28 kVp υπολογίστηκε ότι 

ήταν 0.34 mm Al. Σύμφωνα με το κριτήριο το ελάχιστο HVL, για 28 kVp, είναι 0.2 mm Al, επομένως η 

ποιότητα της δέσμης πληροί το κριτήριο αυτό. Κατά την ακτινοβόληση προτύπου ελέγχου του μαστού με 

υλικό ανόδου της λυχνίας του μαστογράφου μολυβδένιο και τη χρήση λεπτού φύλλου (φίλτρου) από 

ρόδιο (Mo target/Rh filter), το HVL, στα 26 kVp ήταν 0.36 mm Al και στα 28 kVp υπολογίστηκε ότι 

ήταν 0.39 mm Al. Όσον αφορά στην ακτινοβόληση προτύπου ελέγχου με υλικό ανόδου της λυχνίας από 

ρόδιο και χρήση λεπτού φύλλου (φίλτρου) από ρόδιο (Rh target/Rh filter), το HVL, στα 26 kVp ήταν 
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0.37 mm Al, ενώ για 28 kVp, είναι 0.40 mm Al, μετρήσεις οι οποίες είναι εντός του ορίου του κριτηρίου 

(0.2 mm Al). 

Παράλληλα, προκύπτει το συμπέρασμα ότι για ίδιο ηλεκτρικό δυναμικό (kVp), τόσο η 

Επιφανειακή Δόση Εισόδου (Entrance Skin Exposure ESE), όσο και η Μέση Αδενική Δόση (Mean 

Glandular Dose – MGD), όπως και η MD (Δόση στο Μεσαίο Επίπεδο του μαστού - Midbreast Dose) 

είναι μεγαλύτερες όταν γίνεται επιλογή ακτινοβόλησης προτύπου ελέγχου του μαστού με υλικό ανόδου 

της λυχνίας του μαστογράφου από μολυβδένιο και τη χρήση λεπτού φύλλου (φίλτρου) από μολυβδένιο 

(Mo target/Mo filter), ενώ μειώνονται σταδιακά κατά την ακτινοβόληση προτύπου ελέγχου του μαστoύ 

με υλικό ανόδου της λυχνίας από μολυβδένιο και τη χρήση λεπτού φύλλου (φίλτρου) από ρόδιο (Mo 

target/Rh filter), με περισσότερες μειωμένες τιμές κατά την ακτινοβόληση προτύπου ελέγχου  με υλικό 

ανόδου της λυχνίας από ρόδιο και χρήση λεπτού φύλλου (φίλτρου) από ρόδιο (Rh target/Rh filter). Στην 

περίπτωση, λοιπόν, που χρησιμοποιούνται στην έξοδο της λυχνίας φύλλα ροδίου, τα οποία λειτουργούν 

ως φίλτρα της εξερχόμενης δέσμης ακτίνων Χ, λόγω του ότι το ρόδιο (Rh) εκπέμπει χαρακτηριστική 

ακτινοβολία Χ που έχει λίγο υψηλότερες τιμές απ’ ότι το μολυβδένιο (Μο) και αυτό το καθιστά πιο 

κατάλληλο στην απεικόνιση μεγαλύτερων και πιο πυκνών μαστών (πιο διεισδυτική δέσμη) και μικρότερη 

αρνητική επιβάρυνση, μειώνοντας ταυτόχρονα το χρόνο έκθεσης άρα και τη δόση. 

Η Μέση Αδενική  Δόση (Mean Glandular Dose – MGD) αυξάνεται καθώς αυξάνεται η βαθμίδα 

οπτικής πυκνότητας (optical density). Αν θέλουμε η ακτινογραφική εικόνα να είναι πιο σκοτεινή (να έχει 

περισσότερη αμαύρωση), τότε θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί ο συνδυασμός (Mo target/Mo filter). 

Διαφορετικά, η αμαύρωση ελαττώνεται με τη χρήση των συνδυασμών (Mo target/Rh filter) και (Rh 

target/Rh filter). Όπως συζητήθηκε προηγουμένως, όσο  λιγότερη είναι η διεισδυτική δέσμη ακτίνων Χ 

τόσο περισσότερη είναι η Μέση Αδενική Δόση (Mean Glandular Dose – MGD). 

Η επιλογή των παραμέτρων  kVp και mAs είναι καθοριστικής σημασίας για την ποιότητα και 

την κλινική αξία της τελική μαστογραφικής εικόνας. Μεγάλες τιμές δυναμικού σημαίνει ακτινοβολία με 

φωτόνια μεγαλύτερης ενέργειας, κατά συνέπεια περισσότερο διεισδυτική σε πυκνό ιστό. Αντίθετα, 

μικρότερες τιμές δυναμικού παράγουν εικόνες καλύτερης ποιότητας ως προς τη διακριτική ικανότητα 

(μεγαλύτερη λεπτομέρεια), αλλά χαμηλή διείσδυση σε πυκνό ιστό. Σε ότι αφορά την ένταση της 

ακτινοβολίας, καθώς η τιμή mAs μεγαλώνει αυξάνονται τα φωτόνια που εκπέμπονται από τη πηγή καθώς 

και αυτών που απορροφώνται από τον ιστό με αποτέλεσμα τη σταδιακή αύξηση της αντίθεση (image 

contrast) στην τελική εικόνα. 

Παράλληλα, ο χρόνος έκθεσης (sec) καθορίζει τη διάρκεια της ακτινοβόλησης. Κατά τη 

διάρκεια της μαστογραφίας μας ενδιαφέρει ο χρόνος να είναι όσο το δυνατό μικρότερος ώστε να 

αποφευχθεί η ασάφεια που προκαλείται στην ακτινογραφική εικόνα λόγω της κίνησης της ασθενούς. Η 
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ασάφεια, ωστόσο εξαρτάται και από την εστία της λυχνίας, αλλά και από την απόσταση ανάμεσα στην  

εστία και προτύπου ελέγχου του μαστού. Όσο μεγαλύτερη είναι η απόσταση αυτή, τόσο μεγαλύτερη 

ασάφεια υπάρχει στην εικόνα, καθιστώντας δηλαδή, την ανίχνευση των μικρών διαφορών ανάμεσα στο 

μαλακό ιστό και τα ασβεστώματα ακόμη πιο δύσκολη. 

Εν κατακλείδι, η μαστογραφία, αποτελεί ένα τεράστιο και μεγάλο κεφάλαιο στον τομέα της 

διάγνωσης του καρκίνου του μαστού. Με την πάροδο των χρόνων εξελίσσεται και βελτιστοποιείται, 

συμβάλλοντας έτσι στη μείωση των θανάτων γυναικών από καρκίνο του μαστού. Η μεγάλη επιτυχία και 

αποδοχή της ως μέσο προληπτικού ή διαγνωστικού ελέγχου οφείλεται στη μεγάλη αξιοπιστία και στη 

καλύτερη δυνατή διακριτική ικανότητα που παρέχει σε σχέση με άλλες τεχνικές, όσον αφορά στη 

διερεύνηση ύπαρξης καρκίνου του μαστού καθώς και τον εντοπισμό του σε πρώιμο στάδιο. Γι’ αυτό και 

ο ποιοτικός έλεγχος του μαστογράφου, αποτελεί το Α και το Ω, ώστε η μαστογραφία να πληροί την 

αξιοπιστία των στόχων της. Άλλωστε, δε θα ήταν υπερβολικό να λέγαμε, ότι αναλύοντας τη  

μαστογραφική απεικόνιση «είναι λες και ψάχνεις μια άσπρη τρίχα μέσα στο χιονί»!   
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